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I. MEMÒRIA  



385.01  PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT  COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJETE DEL PROJECTE 

Títol del projecte 

 PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA “SAGRAT COR” DE SOLIVELLA 

 
Objecte de l’encàrrec. 

L’encàrrec consisteix en la redacció de la documentació tècnica, administrativa i de tipus 

econòmic per tal de poder dur a terme les obres d’ampliació de l’escola. 

 
Situació 

El projecte s’emplaça en solar de propietat Municipal, al costat de l’escola publica “ Sagrat 

Cor”, que està situat donant façana a la carretera de Montblanc a Artesa de Segre. 

Referencia cadastral 7808006CF4970H0001UQ 

 

MG 2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor:  Nom: Ajuntament de Solivella 

 Cif: P4314900D 

 Adreça: Plaça Major,1 Solivella 

 Telèfon: 977 89 21 01 

  

Projectistes:  

 

Pedro Alarcón Puche COAC 

Amadeu Matosas Paris COAC 

 ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS  

Arquitectura i Disseny SLP 

 CIF: B60447661 

 Adreça: C/Pau Claris, 85 1-1a A   08010 Barcelona 

 e/correu: info@alarcon-matosas.com 

 Telèfon: 933 180 179  

 

MG 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

- Estudi topogràfic: Redactat per Topobal 

 

- Estudi geotècnic: Redactat per Geoplanning 

 

- Estudi de Seguretat i Salut: Redactat pel mateix equip redactor  del projecte 

 

- Estudi de gestió de residus de la construcció   i  demolició: Redactat pel mateix equip redactor                 

                                                                                                          del projecte 

 

- Pla de control de qualitat: Redactat pel mateix equip redactor del projecte 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 INFORMACIÓ PREVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONAMENTS DE PARTIDA 

El solar sobre el que s’assenta l’actual escola, així com la seva ampliació ( objecte d’aquest 

projecte) és de propietat municipal. Tot el solar de 13.992 m2 ( del que sols s’ocuparà una petita 

part amb l’ampliació que es projecta) té una forma sensiblement quadrada. Al  davant ( 

considerem davant,  la façana de l’escola primitiva) dóna a la Carretera de Montblanc a Artesa 

de Segre, a la dreta dona a finques de particulars del propi municipi que tenen façana al C/ 

Tomàs Tarragó al fons amb el C/ Joan Vives Queralt, i a l’esquerra amb equipament esportiu 

municipal i l’Avinguda de Poblet. 

El projecte que es presenta , en tant que ampliació, té  molt a prop l’escola existent que consta 

de tres edificis diferenciats: L’edifici inicial de l’època de la República, una ampliació de l’any 

2002, i un mòdul prefabricat que ara serà substituït per l’ampliació que es projecta. 

En el moment de la redacció d’aquest projecte, i després d’un reconeixement exhaustiu del 

terreny i dels edificis existents, considerem que no hi ha cap condicionant arqueològic ni de cap 

altre preexistència que pugui condicionar el projecte que es redacta. 

Quant als edificis existents, aquests s’han tingut en compte, en tant que formaran finalment un 

tot edificat amb l’ampliació que es projecta. El mòdul prefabricat no es considera ja que un cop 

acabada l’ampliació, aquest serà enderrocat. 

Com es justificarà més endavant, les obres projectades compleixen amb la Normativa 

urbanística en vigor així com amb les altres normatives ( CTE, altres reglaments i disposicions) 

d’obligat compliment d’àmbit estatal, autonòmic i local. 

 

MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits. 

Els nous espais que es projecten estan destinats al 1er i 2on cicle d’educació infantil. Donades les 

especials característiques del municipi on es troba l’escola, aquests dos cicles es resolen en dues 

aules ( amb lavabos comuns). 

A partir d’aquestes dues  premisses es projecta un petit edifici independent, però relligat 

funcional i formalment a l’escola existent, alhora que s’aprofita l’ampliació per dotar al conjunt 

d’un accés peatonal clar, ampli i en una zona absent de trànsit rodat, per tal de facilitar i 

simplificar les entrades i sortides de l’escola. 

Al mateix temps que amb l’ampliació es clarifica la estructuració interna de l’escola, també es 

pretén endreçar, ampliar i clarificar l’ús dels espais exteriors. En aquest sentit cal destacar la 

diferenciació i separació dels patis-jardins del nou edifici d’educació infantil, alhora que s’ha 

procurat que cada una de les dues aules puguin tenir el seu jardí, i també una zona d’ombra 

necessària en l’època de més calor. 

 
Nota:   Donats el condicionaments pressupostaris d’aquesta obra, i de comú acord amb el 

Promotor ( l’Ajuntament) s’ha decidit dividir l’obra en dues fases i per tant al final del pressupost 

aquest queda desglossat en dos. 

El de la  FASE 1 inclou tota l’obra excepte el porxo d’accés , que està inclòs en la FASE 2. 
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MD 2.2 Justificació del compliments de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i d’altres normes. 

El sòl on es projecta l’ampliació està qualificat amb la clau “d’Equipaments i Dotacions”, segons 

les Normes Subsidiàries de Planejament de Solivella. 

 

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

L’edifici de l’ampliació projectada és un volum en planta baixa, que conté les dues aules i els 

serveis. S’integra formalment ( tipus de volum, acabats i colors) amb l’ampliació més recent ( 

any 2002). Al mateix temps aquest nou edifici també es relaciona amb l’edificació existent 

mitjançant el nou accés que es crea, així com amb la reurbanització de la zona de sortida al 

pati posterior. Al temps que es construeix l’ampliació, i donat que en acabar-la desapareix el 

mòdul prefabricat on hi ha un petit ofici i el menjador, el projecte també s’ocupa de 

reestructurar una part de l’edifici existent per conservar aquets usos. 

El programa funcional es molt simple: Dues aules amb banys compartits, zones de porxo i patis-

jardí. S’inclou la remodelació d’una part de l’edifici existent per situar l’ofici i el menjador. 

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 

0.1 AULA 1   38,95 m2 

0.2 AULA 2   38,70 m2 

0.3 CAMBRA HIGIENICA COMÚ     6,25 m2 

0.4 ARMARI D’INSTAL.LACIONS     1,15 m2 

 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR   85,05 m2 

 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA INTERIOR 103,75 m2 

   

 PORXO INFANTIL (100%)   25,10 m2 

 PORXO D’ACCÉS (100%)   25,10 m2 

 TOTAL SUPERFÍCIE PORXOS (100%)   50,20 m2 

 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PORXOS ( 50%)   25,10  m2 

   

 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL 128,85 m2 

 

 

MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: EXIGÈNCIAS A GARANTIR EN FUNCIÓ DE LES 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

L’ampliació projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 

que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació els requisits bàsics de la LOE, això com 

també donen resposta a la resta de normatives d’aplicació.  
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Les prestacions a complimentar són: 

Funcionalitat:  - Utilització 

  - Accessibilitat 

Seguretat:  - Estructural 

         - En cas d’incendi 

- D’utilització  

Habitabilitat:  - Salubritat 

  - Protecció contra el soroll 

- Estalvi d’energia 

 

A la memòria constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els requisits i 

prestacions de les solucions 

 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.1.1 Condicions de funcionals relatives a l’ús 

El disseny de l’ampliació dona resposta als  criteris per a la construcció de nous edificis per a 

centres docents públics ( versió de l’any 2016 revisada), redactats pel Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya.  

Les condicions dimensionals, les constructives, i la dotació d’instal·lacions projectades permeten 

l’ús de l’edifici com a aules d’educació infantil de primer i segon cicle.  

 

 Superfície 
Ventilació 

Sup Vmin=10% Sup. util 

Il·luminació 

Sup Imin=20% Sup. util 

Aula 1 38,95 m2 3,89 m2 < 5,78 m2 7,79 m2 < 20,66 m2 

Aula 2 38,70 m2 3,87 m2 < 6,95 m2 7,74 m2 < 22,58 m2 

 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny de l’ampliació projectada incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya (d.135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i 

Accessibilitat.  

L’accessibilitat exterior que comunica l’ampliació amb la via pública es resol mitjançant un 

itinerari accessible. 

L’accessibilitat horitzontal entre l’ampliació i l’edifici existent i entre l’ampliació i els espais 

exteriors de l’Escola es resol mitjançant un itinerari accessible.  

Les característiques de l’itinerari accessible són: 

·  Els desnivells se salven amb una rampa accessible segons els criteris del SUA 1 

· El espai per gir és de diàmetre 1,50m. 

· Els passos  i passadissos tenen una amplada lliure major o igual a 1,20m 

· Les portes tenen una amplada lliure de pas de 80cm i el mecanismes d’apertura i tancament 

estan situats entre 0,80 i 1,20m, són d’accionament a pressió o palanca i maniobrable amb una 

sola mà.  A ambdós costats de la porta es garanteix un espai lliure de diàmetre 1,20m. La força 

d’apertura de la porta de sortida serà igual o inferior a 25N. 
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·  El paviment no té cap peça solta i els terres són resistents a la deformació. 

Les cambres higièniques projectades son cambres higièniques per infants entre 1 i 5 anys, i s’han 

dissenyat en funció de les seves necessitats pròpies. 

 

MD 3.2 Seguretat estructural 

MD 3.2.1 Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny on 

s’emplaça l’ampliació tingui problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que 

hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc.   

 · Nivell freàtic: segons dades d’estudi geotècnic, referides en l’apartat MC1 Sustentació 

 de l’edifici 

· Coeficient de permeabilitat: segons dades d’estudi geotècnic, referides en l’apartat         

MC1 Sustentació de l’edifici 

 · Acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab / g = 0,04 

 · Classificació sísmica del terreny: coeficient sísmic C = 1,60 

 · Terreny no agressiu al formigó armat segons l’EHE-08  

 

MD 3.2.2 Sistema estructural: bases de càlcul i accions  

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 

fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que 

s’especifiquen a l’apartat MC 2.1. “Fonamentació i contenció de terres” 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 

L’edifici de l’ampliació projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant 

compliment a les exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat  i  SE2 Aptitud al servei, en els 

termes de l’article 10 del CTE. 

 
Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són 

d’aplicació: 

- DB SE Seguretat estructural 

- DB SE-AE Accions a l’edificació 

- DB SE-C Fonaments 

- DB SE-A Acer 

- DB SE-F Fàbrica 

 
Per a l’estructura de formigó, en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel 

que fa a la sismicitat, en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismorresistent. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb 

els paràmetres establerts a: 

 
- DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de 

la Memòria Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 
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Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es 

desenvolupen en aquest apartat. 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 

quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats  

MC 2. “Sistema estructural” 

 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 

mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

-  Estats Límit Últims 

-  Estat Límit de Servei 

-  Estat Límit de Durabilitat 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE, que son 

50 anys, i s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials 

estructurals emprats. 

 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc.), que no 

formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les 

inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

 

- ACCIONS 

A) ACCIONS PERMANENTS 

A.1 CÀRREGUES PERMANENTS 

Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la 

Edificación 

El pes propi a tenir en compte és el dels elements estructurals, els tancaments i elements 

separadors, els envans, tot tipus de fusteria, replens i equipaments fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius, es determinarà, en general, com el 

seu valor mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjans. 

Pes de fàbriques i massissos 

- Formigó armat 25,00 kN/m3 

- Formigó en massa 24,00 kN/m3 

- Paret de maó massís ceràmic 18,00 kN/m3 

- Paret de maó calat ceràmic 15,00 kN/m3 

- Paret de maó foradat ceràmic 12,00 kN/m3 

El valor característic del pes propi dels equips i instal·lacions fixes, s’han de definir d’acord amb el 

valor aportat pels subministradors. 

 

A.2 ACCIONS DELS TERRENY 

Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Cimientos 
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B) ACCIONS VARIABLES 

B.1. SOBRECÀRREGA D’ÚS I ACCIONS SOBRE ELEMENTS EN VOLADIU I DIVISORS 

 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE-AE Acciones en la 

edificación. 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot allò que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

 
Valors de la sobrecàrrega 

En general els efectes de la sobrecàrrega d’ús es poden simular amb una càrrega uniformement 

distribuïda. D’acord amb l’ús fonamental en cada zona, es prendran els valors característics de 

la Taula 3.1 del Codi Tècnic. 

Així mateix, per a comprovacions locals de la capacitat portant, s’ha de considerar una càrrega 

concentrada actuant en qualsevol punt de la zona, actuant simultàniament amb la 

sobrecàrrega uniformement distribuïda en les zones de tràfic, i de forma independent en la resta 

de casos. 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
(kN/m²) 

Càrrega 
concentra

da (kN) 
A Zones residencials A1 Habitatges i zones d’habitacions 

en hospitals i hotels 
2 2 

A2 Trasters 3 2 
B Zones administratives 2 2 
C Zones d’accés al 

públic 
C1 Zones amb taules i cadires 3 4 

C2 Zones amb seients fixes 4 4 

C3 Zones sense obstacles 5 4 

C4 Zones d’activitats físiques 5 7 

C5 Zones d’aglomeració 5 4 
D Zones comercials D1 Locals comercials 5 4 

D2 Supermercats 5 7 
E Zones de tràfic i aparcament de vehicles lleugers (<30kN) 2 20 
F Cobertes transitables accessibles privadament 1 2 
G Cobertes accessibles 

únicament per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1 2 
Cobertes lleugeres sobre 
corretges (sense forjat) 

0.4 1 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 

 

NOTA: Les sobrecàrregues aplicades en cada un dels sostres es detalla en l’apartat d’Estats de 

càrrega. 

 
Alternança de sobrecàrregues. 

Segons el DB SE-AE article 3.1.1.7, els valors de les sobrecàrregues ja inclouen l’efecte de 

l’alternança de càrregues, excepte en el cas d’elements crítics com voladissos o zones 

d’aglomeració. 

 
Reducció de sobrecàrregues 

Com a criteri general, per a la simplificació del càlcul, no s’ha aplicat cap reducció de 

sobrecàrregues en aquest projecte.  
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Sobrecàrregues de balcons en voladís i elements divisors 

L'estructura pròpia de les baranes, ampits o proteccions de terrasses, miradors, balconades o 

escales, està dimensionada per a resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, de 

0.80KN/m en habitatges i edificacions d’ús privat (h=1.20m o a la vora superior). 

En les zones de tràfic i aparcament, els parapets que delimitin àrees accessibles per als vehicles 

han de resistir una força de 100 kN distribuïda en una longitud de 1,00 metre, a 1,20m d'alçada o 

sobre la vora superior de l'element. 

 

B.2 VENT 

Normativa: Código Técnico de la Edificación.  DB Seguridad Estructural. Acciones en la 

Edificación 

 dir. X  dir. Y 

Altura del edifici (m) 3.40  

Agressivitat de l'entorn              III  

Pressió dinàmica del vent qb = 0.50 kN/m² qb = 0.50 kN/m²

Coeficient exposició ce = 1.65 ce = 1.65

Coeficient eòlic cp = 0.72 cp = 0.70

 cs = -0.40 cs = -0.40

Sobrecàrrega deguda al vent qe(p) 
= 

0.59 kN/m² qe(p) 
= 

0.58 kN/m²

 qe(s) 
= 

-0.33 kN/m² qe(s) 
= 

-0.33 kN/m²

L’acció del vent pot expressar-se com:  qe  = qb .ce .cp 

 

 

 

COEFICIENT D’EXPOSICIÓ Ce 
Grau agressivitat de l’entorn Altura del punt considerat (m) 

3 6 9 12 15 18 24 30 
I A prop del mar o llac (< 5 km) 2.4 2.7 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 
II Terreny rural pla 2.1 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 
III Zona rural accidentada 1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 
IV Zona urbana 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 
V Centre de negocis 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0 
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B.3 ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 

Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la 

Edificación 

Código Técnico de la Edificación. DB Salubridad  

Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis geomètrics deguts a 

variacions de temperatura ambient exterior. La magnitud de les mateixes depèn de les 

condicions climàtiques, l'orientació i de l'exposició de l'edifici, les característiques dels materials 

constructius i dels acabats i revestiments, i del règim de calefacció i ventilació interior, així com 

de l'aïllament tèrmic. 

Les variacions de temperatura a l'edifici porten a deformacions de tots els elements constructius, 

en particular, els estructurals, que, en els casos en els que estiguin impedides, produeixen 

tensions en els elements afectats. 

La disposició de juntes de dilatació disminueixen els efectes de les variacions de temperatura. En 

edificis on l’estructura sigui de formigó o acer, la normativa (CTE DB SE-AE) exigeix considerar 

juntes de dilatació cada 40m de longitud. Per tant, en funció de la normativa d’aplicació, i per 

la forma i dimensions de l’edifici, no s’ha estimat necessari fer juntes de dilatació. 

Carrera de temperatura 

Temperatura màxima 42/44 ºC 

Temperatura mínima -15 ºC 

 

INCREMENT DE TEMPERATURA DEGUT A LA RADIACIÓ SOLAR 

Orientació de la superfície 
Color de la superfície 

Molt Clar Clar Fosc 

Nord i Est 0ºC 2ºC 4ºC 

Sud i Oest 18ºC 30ºC 42ºC 

 

Estructures de formigó 

Coeficient de dilatació tèrmica del formigó 10-5 ºC-1 

Estructures d’acer 

Coeficient de dilatació tèrmica de l’acer 1,2·10-5 ºC-1 

 

B.4 SOBRECÀRREGUES DE NEU 

Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la 

Edificación 

 

 

COEFICIENT EÒLIC EN EDIFICIS DE PISOS Cp 
 Esveltesa en el pla paral·lel al vent 

<0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 <5.00 
Coeficient eòlic de pressió cp 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 
Coeficient eòlic de succió cs -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 0.6 0.7 
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Sobrecàrregues de neu considerades  

 kN/m² 

SN01_Llosa Porxo 1.00 

SN01_Llosa Entrada 1.00 

SN01_Llosa Voladís 1.00 

SN01_ Unidireccional Interior 1.00 

SN02_Llosa Badalot 1.00 

 

Determinació de la càrrega de neu 

1. En cobertes planes de edificis de pisos situats en localitats de altitud inferior a 1.000 m, es 

suficient considerar una càrrega de neu de 1.0 kN/m2. 

En altres casos o en estructures lleugeres, sensibles a la càrrega vertical, els valors se obtenen 
com s’indiquen a continuació: 
 
2. Valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal: 

qn= u*Sk 

Essent: 

u = coeficient de forma de la coberta 
 Sk= valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 
 
3. Si la construcció esta protegida de la acció del vent, el valor de la càrrega de neu podrà 

reduir-se el 20%.  Si es troba en un emplaçament fortament exposat, el valor deurà augmentar-se 

el 20% 

 
4. En voladissos de cobertes de edificis situats en localitats de altitud superior a 1.000 m, a més de 

la càrrega superficial de neu, deu considerar-se una càrrega lineal pn, a la vora del element, 

deguda a la formació de gel: 

 pn = 3 u Sk 

 

Càrrega de neu sobre un terreny horitzontal (Sk) 

Ubicació Tarragona  

Sk = 0,4 kN/m2  

 

Coeficient de forma: u 

Faldó limitat inferiorment per cornises o carener: 

1. Faldó sense impediment al esllavissament : <30º 

2. Faldó amb impediment al esllavissament : µ  = 1 
 

Faldó limitat inferiorment per aiguafons: 

a/ Si el faldó successiu està inclinat en el mateix sentit, com factor de forma del superior es 

prendrà el factor de forma del de sota. 

 
b/ Si el faldó successiu està inclinat en sentit contrari, i la semisuma de las inclinacions,  

 µ > 30º µ= 2, en altres casos µ  = 1+ µ /30º 
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Acumulacions de neu: 

1. En els faldons limitats inferiorment per carener i  �<1, descarrega part de la neu 

aigües avall. La descàrrega total per unitat de longitud pd : 

pd = ( 1- µ) · L · Sk 

essent L = projecció horitzontal mitjana de la recta de màxima pendent. 

 
2. La acumulació de neu sobre una discontinuïtat (aiguafons) aigües avall del faldó es simula 

mitjançant una càrrega lineal pa: 

 

pa = min (µ,, 1) · pd 

 
que pot suposar-se repartida uniformement en una amplada no major de 2.0 m a un costat i 

al altre de la discontinuïtat. 

 

3. Si resta descàrrega per repartir (pd > pa ) es considerarà altre discontinuïtat més avall sotmesa a 

la càrrega restant, i a si successivament, fins repartir la totalitat de la descàrrega. 

 

C) ACCIONS ACCIDENTALS 

C.1. SISME 

Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la 

Edificación 

 

Identificació de l'edifici  

Municipi Solivella (Tarragona) 

Número de plantes sobre rasant PB 

Tipus d'estructura Pòrtics de formigó 

Ductilitat Baixa µ=2 

Classificació segons importància Normal 
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Acceleració bàsica ab/g 0.0400 

Coeficient de risc  1.0000 

Coeficient amplificació del terreny S 1.2800 

Coeficient del terreny C 1.6000 

Acceleració de càlcul ac/g = S**ab/g 0.0512 

 

CRITERIS APLICACIÓ DE LA NORMA 

Edificis importància 

moderada 

No cal aplicar norma  

ab < 0.04g No cal aplicar norma  

0.04g < ab < 0.08g Cal aplicar norma  

No cal quan: 

- pòrtics arriostrats 

- no fonamentem sobre 

terrenys 

potencialment inestables 

X 

ab > 0.08g Cal aplicar norma  

 

 

Verificacions dels fonaments basades en coeficients parcials 

Norma: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE-C Cimientos 

 

Verificació dels estats límit últims 

Verificació de l’estabilitat de la fonamentació:     Ed, dst  ≤ Ed, stb  

essent:    Ed, dst  valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 

Ed, stb  valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

Verificació de la resistència del terreny     Ed ≤ Rd 

essent:  Ed valor de càlcul de l’efecte de les accions 

Rd valor de càlcul de la resistència del terreny 

 
Verificació de la capacitat estructural de la fonamentació: 

La resistència de la fonamentació com element estructural quedarà verificada si el valor de 

càlcul de l’efecte de les accions de l’edifici i el terreny sobre la fonamentació no supera el valor 

de càlcul de la resistència de la fonamentació com element estructural. 

 

Valors de càlcul de l’efecte de les accions: 

El valor de càlcul dels efectes de les accions sobre la fonamentació es determinaran, a partir de 

la combinació d’accions que s’hagin de considerar simultàniament. Això inclou, tant les accions 

de l’edifici sobre la fonamentació, com les accions geotècniques transmeses pel terreny, per les 

quals tindrem en compte el següent. 
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COEFICIENTS DE SEGURETAT PARCIALS 

SITUACIÓ TIPUS DE SOL·LICITACIÓ MATERIALS ACCIONS 

 γR γM γE γF 

PERSISTENT O 

TRANSITÒRIA 

 

 

 

 

Esfondrament 3.00 1.00 1.00 1.00 

Esllavissament 1.50 1.00 1.00 1.00 

Bolcada     

                      Acció estabilitzadora 1.00 1.00 0.90 1.00 

                      Acció desestabilitzadora 1.00 1.00 1.80 1.00 

Estabilitat global 1.00 1.80 1.00 1.00 

Capacitat estructural - - 1.60 1.00 

PILOTS     

                      Arrancada 3.50 1.00 1.00 1.00 

                      Trencament horitzontal 3.50 1.00 1.00 1.00 

PANTALLES     

               Estabilitat fons d’excavació 1.00 2.50 1.00 1.00 

              Sifonament 1.00 2.000 1.00 1.00 

              Rotació o translació     

                               Equilibri límit 1.00 1.00 0.60 1.00 

                       Model de Winkler 1.00 1.00 0.60 1.00 

                   Elements finits 1.00 1.50 1.00 1.00 

EXTRAORDIN

ÀRIA 

Esfondrament 2.00 1.00 1.00 1.00 

Esllavissament 1.10 1.00 1.00 1.00 

Bolcada     

                      Acció estabilitzadora 1.00 1.00 0.90 1.00 

                      Acció desestabilitzadora 1.00 1.00 1.20 1.00 

Estabilitat global 1.00 1.20 1.00 1.00 

Capacitat estructural - - 1.00 1.00 

PILOTS     

                      Arrancada 2.30 1.00 1.00 1.00 

                      Trencament horitzontal 2.30 1.00 1.00 1.00 

PANTALLES     

              Rotació o translació     

                               Equilibri límit 1.00 1.00 0.60 1.00 

                       Model de Winkler 1.00 1.00 0.60 1.00 

                   Elements finits 1.00 1.50 1.00 1.00 
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Verificació dels estats límit últims 

VALORS LIMIT BASATS EN LA DISTORSIÓ ANGULAR 

MESURADA EN VERTICAL 

TIPUS D’ESTRUCTURA LIMIT 

Estructures isostàtiques i murs de contenció. 1/300 

Estructures reticulades amb tabiqueria de separació 1/500 

Estructures de panells prefabricats. 1/700 

Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap a munt. 1/1000 

Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap a munt. 1/2000 

MESURADA EN HORITZONTAL 

TIPUS D’ESTRUCTURA LIMIT 

Murs de càrrega 1/2000 

 

VERIFICACIONS DE L’ESTRUCTURA BASADES EN COEFICIENTS PARCIALS 

Norma: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE Seguridad Estructural 

 

Verificació de l’estabilitat:     Ed, dst  ≤ Ed, stb  

essent:    Ed, dst  valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 

Ed, stb  valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

Verificació de la resistència:   Ed ≤ Rd 

essent:  Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions 

Rd  valor de càlcul de la resistència del terreny 

 

Per les diferents situacions de projecte , les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els 

següents criteris: 

Situacions permanents o transitòries:    

∑j≥1 γ G,j Gk,j +γP P + γQ,1 Qk,1+∑j>1 γQ,i ψ0,i Qk,i 

Situacions accidentals:   

∑j≥1 γG,j Gk,j + γP P + Ad + γQ,1 ψ1,1 Qk,1 + ∑ j>1 γQ,iψ2,iQk,i 

Situacions sísmiques:   

∑j≥1 Gk,j + P + Ad +∑j≥1ψ2,iQk,i 

 

Gk, Valor característic de les accions permanents. 

γG,j Gk.j Valor de càlcul de les accions permanents. 

Qk,1 Valor característic de les accions variables. 

γQ,j Qk,j Valor de càlcul de les accions variables. 

P Valor característic de l’acció de pretesat. 

γP P Valor de càlcul de l’acció de pretesat. 

A Valor característic de l’acció accidental. 
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Ad Valor de càlcul de l’acció accidental. 

ψ0,i Qk,i Valor representatiu de la combinació de les accions variables concomitants. 

ψ1,i Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant. 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb 

l’acció determinant o amb l’acció accidental. 

 

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER A LES ACCIONS 

Tipus de verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria 

Desfavorable Favorable 

Resistència 

Permanent   

Pes propi, pes del 

terreny 

1.35 0.80 

Empenta del terreny 1.35 0.70 

Pressió de l’aigua 1.20 0.90 

Variable 1.50 0.00 

Estabilitat 

Permanent   

Pes propi, pes del 

terreny 

1.10 0.90 

Empenta del terreny 1.35 0.80 

Pressió de l’aigua 1.05 0.95 

Variable 1.50 0.00 

 

COEFICIENTS DE SIMULTANEÏTAT 

SOBRECÀRREGA SUPERFICIAL D’ÚS. 0 1 2 

CATEGORIA A. Zones residencials 0.70 0.50 0.30 

CATEGORIA B. Zones administratives. 0.70 0.50 0.30 

CATEGORIA C. Zones destinades a públic. 0.70 0.70 0.60 

CATEGORIA D. Zones comercials. 0.70 0.70 0.60 

CATEGORIA F. Zones de trànsit i d’aparcament. 

 (vehicles lleugers amb pes total inferior a 30.00 kN). 

0.70 0.70 0.60 

CATEGORIA G. Cobertes transitables (1) (1) (1) 

CATEGORIA H. Cobertes accessibles únicament per manteniment.    

NEU    

Alçada superior a 1000 m.  0.70 0.50 0.20 

Alçada igual o inferior a 1000 m. 0.50 0.20 0.00 

VENT 0.60 0.50 0.00 

TEMPERATURA 0.60 0.50 0.00 

ACCIONS VARIABLES DEL TERRENY 0.70 0.70 0.70 

(1) en cobertes transitables, el valor corresponent d’ús serà el mateix que el que li dona accés. 
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VERIFICACIÓ DE L’APTITUD PEL SERVEI 

Combinació d’accions 

En aquests casos, les combinacions de les accions es definiran d’acord amb els següents criteris: 

Accions de duració curta i que poden resultar irreversibles (combinació d’accions de tipus 
característic). 

 ∑j≥1 Gk,j +P+Qk,1 +∑j>1 ψ0,1Qk,i 

Accions de duració curta que poden ser reversibles (combinació d’accions de tipus freqüent). 

∑j≥1 Gk,j +P + ψ1,1Qk,1 + ∑j>1 ψ2,i Qk,i 

Accions de llarga duració (combinació d’accions de tipus quasi permanents). 

∑j≥1 γ GJ GKJ + ∑j≥1 γG*J G* KJ + γP PK+ ∑j>1 γQ,iψ2,iQk,i 

Deformacions 

Deformacions admissibles 

Restriccions relatives a les deformacions verticals. 

 

DEFORMACIONS VERTICALS 

FLETXES RELATIVES. 

Sostres amb envans fràgils i/o paviments rígids sense junts L/500 

Sostres amb envans ordinaris i/o paviments rígids amb junts. L/400 

Resta dels casos L/300 

CONFORT DELS USUARIS 

Combinació d’accions de curta duració característica. L/350 

Per qualsevol combinació d’accions quasi permanents. L/350 

 

Restriccions relatives a les deformacions horitzontals 

DEFORMACIONS HORITZONTALS 

PER QUALSEVOL COMBINACIÓ D’ACCIONS CARACTERÍSTIQUES. 

Desplom total. Htotal/500 

Desplom local. Hplanta/250 

PER QUALSEVOL COMBINACIÓ D’ACCIONS QUASI PERMANENTS. 

Desplom relatiu. Hplanta/250 

 

 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi, de l’ampliació projectada, compleixen les 

exigències bàsiques del DB SI del CTE. 

 
- Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici 

L’altura d’evacuació de l’ampliació és inferior a 9m per tant no és d’aplicació l’exigència SI 5. 
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- Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

No hi ha compartimentació en sectors d’incendi ja que l’ampliació i l’edifici existent tenen una 

única planta.  

 
No hi ha cap local de risc a l’ampliació projectada.  

 
Els elements constructius compleixen les condicions de reacció al foc establertes a la taula 4.1 

del DB SI1: 

- La classificació de sostres i parets és C-s2, d0 

- La classificació dels paviments és Efl 

- La classificació dels fals sostres és B-s3,d0 

 
Els element tèxtils, (screens en cas de col·locar-ne) seran classe 1 conforme a la norma UNE-EN 

13773:2003  “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. 

Esquema de clasificación”. 

 
- Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

La classe de reacció al foc dels sistemes constructius de la façana és B-s3, d0, fins a 3,50 m. 

d’alçada  i a partir d’aquesta alçada és D-s3,d0. 

 
- Condicions de resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura és R60, ja que l’alçada d’evacuació de l’ampliació és de 

15m. 

Solucions adoptades son: 

- Estructura de formigó armat: Augment de secció 

- Estructura d’acer: Protecció  

 
- Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

· Densitat d’ocupació i nombre d’ocupants  

Als plànols que s’adjunten queden dibuixats els recorreguts d’evacuació, l’ocupació, i  les 

sortides de l’edifici. 

 
L’ocupació dels diferents espais es calcula segons la densitat que estableix el DB SI3 a 

la taula 2.1  

 

 Superfície (m2) m2/p Ocupació 

Aula 1 38,95 m2 2 m2/p 19 persones 

Aula 2 38,70 m2 2 m2/p 19 persones 

Cambra higiènica infantil 6,25 m2 3 m2/p 2 persones 

Total   40 persones 

 

L’ocupació total del nou edifici d’infantil és de 40 persones 
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· Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Com la ocupació del nou edifici és inferior a 50 persones, sols cal una sortida de l’edifici cap un 

espai exterior segur. Aquest permet la dispersió de la gent en condicions de seguretat.  

 
El recorregut d’evacuació des de l‘origen d’evacuació més desfavorable fins a una sortida de 

l’edifici d’infantil no excedeix dels 25m, tal com queda reflectit als plànols.  

 

· Dimensionat dels elements d’evacuació 

Els elements d’evacuació compliran amb la taula 4.1 del DBSI SI3 

 
- Portes 

En els plànols que s’adjunta s’indica i justifica l’assignació d’ocupants i l’amplada de 

portes atenent a les condicions d’evacuació,  aplicant les hipòtesis de bloqueig 

corresponents.  

  
Les portes de sortida d’establiment tenen una amplada de 0,80m. (A≥P/200≥80) 

Les portes del diferents espais tenen una amplada mínima de 0,8 m.  (A≥P/200≥80) 

 
· Configuració dels elements d’evacuació 

- Portes situades en recorreguts d’evacuació 

Les portes de sortida de l’edifici es una porta es abatible amb eix de gir vertical, i el seu 

sistema de tancament no actua durant l’activitat del centre.   

 
Les portes de les aules son abatibles  d’eix vertical  i  obriran cap a l’interior, ja que l’ocupació és 

inferior a 50 persones. El sistema d’accionament d’obertura ho és mitjançant maneta.  

 

· Senyalització dels mitjans d’evacuació 

S’utilitzaran els senyals d’evacuació definits a la norma UNE 23034:1988. 

· Es col·locarà a les sortides de recinte, planta i sortida de l’edifici el senyal “Sortida”. 

· En el cas que hi hagi alguna sortida únicament prevista como ús exclusiu en cas 

d’emergència, es col·locarà el rètol “Sortida d’emergència”. 

· Es col·locaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, i en els punts del 

recorreguts d’evacuació que hagi alternatives. 

· Les portes que no siguin sortida i puguin conduir a error portaran el rètol “Sense sortida” 

 
La mida de les senyals serà: 

 · Senyals de 210x210 per a distàncies d’observació inferiors a 10 m 

  · Senyals de 420x420 per a distàncies d’observació compreses entre 10 i 20 

 
Els senyals seran fotoluminiscents de categoria  A i visibles en cas de tall en el subministrament de 

l’enllumenat. 

 
La distribució dels  senyals dels recorreguts d’evacuació queda reflectida als plànols. 
 

 



385.01  PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT  COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

- Instal·lacions de protecció contra incendis  

Les instal·lacions de protecció contra incendis necessàries per aquest edifici d’ús docent són 

extintors portàtils. La seva descripció es realitza a la MC 6.12 Instal·lación de protecció contra 

incendis.  

 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’ampliació projectada compleixen les 

exigències bàsiques del DB SUA del CTE i el Decret 135/1995 “Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 
- Condicions per limitar el risc de caigudes 

Es dona compliment a les següents exigències segons el “SUA 1 Seguridad frente al riesgo de 

caidas” del Codi Tècnic de l’edificació: 

- Lliscament dels paviments:  

· A les zones interior seques amb un pendent inferior al 6% és classe 1. A les zones interior 

seques amb un pendent superior al 6% és classe 2. 

· A les zones humides amb un pendent inferior al 6% és classe 2. 

· A les zones exteriors és classe 3 

 
- Discontinuïtats del paviment: No existeixen juntes que presentin ressalts, no existeixen desnivells, 

no existeixen esglaons aïllats.  

 
- Protecció dels desnivells 

Els desnivells projectats superiors a 55cm tenen una barrera de protecció d’una alçada de 1,10m 

i compleixen la resistència i les característiques constructives exigides (no son  escalables i les 

obertures no son superiors a una esfera de diàmetre de 10cm) 

 
- Rampes 

Les rampes projectades pertanyen a l’itinerari accessible. Compleixen les exigències establertes 

dels  pendents (entre el 4% i el 10%), i les longituds màximes. El pendent transversal es com màxim 

d’un 2%. La longitud dels trams no supera els 9m i l’amplada és superior a 1,20m. 

 
La rampa d’accés al pati amb un pendent del 7,9% disposarà de dos passamans continus, que 

es prolongaran 30cm. als extrems, i un passamà està a una alçada compresa entre 90 i 110cm i 

l’altre 65 i 75cm. Els passamans estan separats 4cm de la paret i el sistema de subjecció no 

interfereix el pas continu de la ma. 

 
- Condicions per limitar el risc d’immobilització de recintes 

Es dona compliment a les següents exigències segons el “SUA 2 Seguridad frente al riesgo de 

impacto o de atrapamiento” del Codi Tècnic de l’edificació: 

 
· Impacte amb elements fixos: les alçades lliures de pas són com a mínim 2,20m., i les zones 

de circulació estan lliures d’elements sortints. 
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· Impacte amb elements fràgils: El vidre utilitzat als tancaments té una classificació de 

prestacions suficients i serà laminat que resisteixi sense trencament un impacte de nivell 3. A 

més  es col·locaran vinils per evitar l’impacte amb elements insuficientment perceptibles. 

 
- Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes  

Donades les característiques especials dels espais objecte d’aquest projecte, aquesta exigència 

no es té en compte, ja que les úniques portes amb risc  d’empresonament  són els banys, i en 

quest cas no tindran condemna. 

 
- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

Es dona compliment a les següents exigències segons el “SUA 4  Seguridad frente al riesgo 

causado por il·luminació inadequada” del Codi Tècnic de l’edificació: 

 
· Enllumenat normal en zones de circulació: Es disposa d’una instal·lació d’enllumenat que 

proporciona una iluminància mínima de 100 lux en zones interiors, i 20 lux a les zones exteriors. 

El factor d’uniformitat mitjà és del 40% com a mínim. 

 
· Enllumenat d’emergència: Es disposa d’un enllumenat d’emergència suficient, situat a 2m 

del nivell del paviment en les posicions indicades per normativa. La instal·lació és fixa i 

equipada amb una font pròpia d’energia. En les vies d’evacuació arriba al 50% del nivell 

requerit als 5s i al 100% als 60s. La instal·lació complirà les condicions de servei normatives 

durant una hora com a mínim a partir de l’instant que es produeixi la fallada. 

 
La il·luminació de les senyals indicatives de les sortides i dels mitjans manuals de protecció 

contra incendis compleixen els requisits normatius.  

 
- Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar d’instal·lacio al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-

ne i calcular el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins dels 

marges on la instal·lació no és obligatòria.  

 
S’adjunta fitxa justificativa del DB SUA8 als annexos de la memòria 

 
- Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat queden justificades a 

l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta memòria. 

 

MD 3.5 Salubritat  

L’ampliació projectada dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat del DB HS del CTE.  

 
MD 3.5.1 Protecció contra la humitat  

El sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, i tenen en compte els següents 

paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 
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- Pel que fa al disseny de les façanes: 

 · Terreny tipus II: Terreny rural pla sense obstacle ni arbratge important 

 · Classe d’entorn: E0 

· Zona eòlica: C (29m/seg.)) 

 · Grau d’exposició al vent: V2 

 · Zona pluviomètrica: 3  

 · L’alçada de coronament de l’edifici inferior a 15m 

    El que suposa un grau d’impermeabilitat 3 

 
- Per al disseny de murs i terres: 

· el terreny (sorra llimosa ST1) té un coeficient de permeabilitat 10-9<Ks <10-5 cm/s 

· el nivell freàtic , segons l’estudi geotècnic que s’adjunta no s’ha detectat. 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny,  

 
El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB 

HE1.  

 
MD 3.5.2  Recollida i evacuació de residus  

Com el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que 

determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i 

d’Ecoeficiència en els edificis.   

 
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer. L’edifici 

existent disposa d’un espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici. 

 
MD 3.5.3 Qualitat de l’aire interior 

No es d’aplicació l’exigència establerta per garantir la qualitat de l’aire segons el RITE, ja que 

l’actuació que es fa mitjançant aquest projecte no modifica ni amplia el sistema de generació 

de calor. 

 
MD 3.5.4 Protecció contra l’exposició al radó 

No son d’aplicació les exigències establertes per el DB HS 6 “Protección frente a la exposición al 

radón “, perquè el municipi de Solivella no està inclòs en el llistat de terminis municipals als que se 

li considera que hagi una probabilitat de presentar concentracions de radó superiors al nivell de 

referència. 

 

MD 3.6  Protecció contra el soroll 

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció 

simplificada que estableix el DBHR. 

 
- Condicions de l’entorn 

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DBHR per tal de garantir 

l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld de 60dBA 
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- Definició acústica dels espais 

L’edifici presenta els següents tipus d’espais 

· Unitats d’ús: aules 

· Recintes habitables protegits: aules 

· Recintes habitables no protegits: cambra higiènica 

· Recinte d’instal·lacions: armari d’instal·lacions 

· Recinte sorollós: L’edifici no presenta recintes sorollosos  

 
S’adjunta fitxa resum de les exigències del DB HR als annexos de la memòria 

 

MD 3.7  Estalvi d’energia 

L’ampliació projectada dóna resposta a les exigències bàsiques d’estalvi d’energia del DB HE 

del CTE.  

 
- Condicionants de partida  

· Zona climàtica: C3 

- Edifici 

· Espais habitables: aules i cambra higiènica 

· Espais no habitables: armari d’instal·lacions 

 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

No es dona compliment a l’exigència bàsica HE 0 del CTE: Limitació del consum energètic, per 

tractar-se d’una ampliació (la qual substitueix a una edificació prefabricada existent). Les 

instal·lacions tèrmiques i ACS de l’ampliació depenen de les instal·lacions existents  

 

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica  

L’ampliació dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda 

energètica, de la qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la 

zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 

 
Els valors de demanda energètica de calefacció de l’edifici i la comprovació de que aquests 

son inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant l’eina CEX v2.3 amb el complement per 

edificis nous. 

 
Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes 

de les obertures es justifiquen en la Memòria Constructiva.  

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

- Accés al servei de telecomunicacions 

El edifici existent ja disposa dels espais per a la implantació de les infraestructures de 

telecomunicacions.  
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- Ecoeficiència 

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligats pel Decret 21/2016 de la Generalitat de 

Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva 

corresponent al sistema al qual es refereix (evolvent, instal·lacions etc...) i en alguns casos, 

també en el Plànols i/o l’estat d’amidaments. També s’incorpora, com annex al projecte, el Pla 

de gestió dels residus de construcció que es generaran durant l’obra. 

A més del paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts 

mínims establerts pel Decret. S’adjunta en els annexos a la memòria, la fitxa resum, justificativa 

del seu compliment.  

 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 

- Treballs previs i replanteig general: condicionants, relació i descripció. 

. Neteja del terreny. La zona a ocupar per l’ampliació projectada està lliure d’obstacles  

i materials. Per tant no caldrà procedir a cap neteja específica. 

. Replanteig. Es procedirà al replanteig generals de l’obra així com de la seva zona 

d’influència a partir dels plànols específics de projecte. 

. Enderrocs. S’ha d’enderrocar el mòdul construït adjacent a l’escola principal, i que 

quedarà substituït per l’ampliació objecte d’aquest projecte. Això es farà un cop 

construïda l’ampliació. 

. Instal·lacions temporals. En la zona d’influència de les noves edificacions es destinarà 

una part afegida a instal·lacions temporals ( caseta d’obra, espai destinat a vestidors, 

banys, etc. ) i zona de recepció i magatzematge de materials d’obra. Tot això es farà a 

partir del Pla de Seguretat i Salut elaborat per l’empresa adjudicatària i que aprovi la 

coordinació de seguretat en fase d’obra. 

 

- Adequació del terreny  

a) Excavacions. Com el terra on es pot fonamentar està entre 1,20 i 1,60 per sota del nivell actual 

del terreny a la zona on es projecta l’edifici, es procedirà de la següent manera: 

- Primer es farà una excavació general de la zona ocupada per les edificacions. Això es 

farà fins a uns 60 cm per sota del nivell actual del solar. 

A partir d’aquest nivell s’excavaran un pous per arribar fins al nivell de fonamentació  

(aprox. 1,60 m. per sota del nivell del solar) 

També es faran les excavacions necessàries per a fonamentar els murets de tancament 

perimetral del recinte. 

 

b) Replens. S’efectuen els replens necessaris amb terres procedents de les excavacions dels 

propi terreny.  
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Es faran replens a les zones de murs i rampes per a establir les comunicacions entre les 

edificacions, mitjançant rampes i paviments, i també per a configurar els nivells de la zona de 

l’accés principal de nova creació. 

 

MC 1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

- Descripció de les característiques rellevants del terreny per al disseny, càlcul i execució dels 

elements de fonaments i contenció. 

 
· El recinte en el que es projecta l’ampliació no està edificat i té una topografia plana  

( cota +476,86 segons el ICGC) 

· L’ampliació projectada ( segons el CTE) es classifica com a tipus C-0 i recolza sobre un terreny 

del grup T-1 

 
· Durant l’execució del sondeig no es va detectar la presència de nivell freàtic 

 
· El perfil geotècnic del sector on es projecta l’ampliació està format  per un nivell de reblert ( 

1,20-1,60 m. de gruix). A continuació apareix un dipòsit constituït per terra llimosa de 1,80 m. 

d’espessor. A partir dels 3,00 – 3,40 m. aflora un substrat constituït per argil.lita amb barres de 

gres.  L’expansivitat d’aquesta unitat és de rang molt baix. 

 
· El reblert i la sorra llimosa són sòls excavables amb mitjans mecànics convencionals. 

· La tensió admissible de càlcul per a sabates aïllades d’ample igual o inferior a 2,50 m és de 2,15 

kg/cm2. Per a sabates corregudes d’1,5 m o d’inferior  amplada la tensió admissible és d’1,75 

kg/cm2. 

 
· A la vista de l’estudi geotècnic realitzat es recomana fonamentar l’ampliació projectada de 

forma superficial mitjançant sabates recolzades de forma directa sobre la sorra llimosa ( que 

apareix a 1,20-1,60 m. de profunditat), verificant que les sabates queden encastades un mínim 

de 0,5 m. en ella. 

 

Nota: La resta de característiques, taules, assaigs i resultats específics queden reflectits en l’estudi 

geotècnic realitzat per Geoplanning i que s’adjunta com un dels annexos  d’aquesta memòria. 

 

MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 

- Descripció 

Segons la informació obtinguda, les recomanacions  i  les conclusions de l’estudi geotènic 

realitzat, i que forma part d’aquest projecte com a documentació annexa, la  fonamentació es 

realitza  de forma superficial mitjançant sabates recolzades de forma directa sobre la sorra 

llimosa (ST1) que apareix a partir 1,2-1,6 m de fondària. Cal verificar que totes les sabates 

queden encastades un mínim de 0,5 m en la sorra llimosa (ST1). 
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- Dimensionat 

 Estat de carregas verticals  

Llosa de fonamentació 

Cantell 30cm  

Estat de càrrega   

Pes propi   7.50 kN/m²  

Càrregues permanents 3.50 kN/m² G = 12.00 kN/m² 

Sobrecàrrega d'envans     1.00 kN/m²  

Sobrecàrrega d'ús 5.00 kN/m²  

Sobrecàrrega de neu     0.00 kN/m² Q = 5.00 kN/m² 

  Total = 17.00 kN/m² 

 

- Recobriment mínims per durabilitat i resistència al foc 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la classificació d’exposició 

ambiental de l’estructura de l’EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe 

general d’exposició: IIa, sense cap classe d’exposició específica. 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests 

valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els 

plànols i  que servirà per definir els separadors. 

 
- Caracterització dels  materials 

El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus 

d’exposició a l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural  és: 

 

· Formigó en massa per els pous: HM-20/B/40/I 

 CIMENT Tipus Cem II 

ÀRID Classe rodats 

 

 

 

FORMIGÓ  

HM Tipus de formigó En massa 

20 Fck (28 dies) 20 N/mm² 

 Fck (7 dies) 13.5 N/mm² 

B Consistència (art. 31.5) tova 

 Assentament con d'Abrams 6-9cm 

40 Tamany màxim de l'àrid 40 mm 

I Ambient I 

 Màx.relac. AIGUA/CIMENT - 

 Mín. contigut CIMENT - 

 Compactació vibrat normal 

 Additius no 

 

ACER 

Tipus d'acer - 

Límit elàstic - 

Límit ruptura - 
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· Formigó de neteja: HL-150/B/20 

CIMENT Tipus Cem II 

ÀRID Classe rodats 

 

 

 

FORMIGÓ  

HL Tipus de formigó de neteja 

- Fck (28 dies) - 

 Fck (7 dies) - 

B Consistència (art. 31.5) tova 

 Assentament con d'Abrams 6-9cm 

20 Tamany màxim de l'àrid 20 mm 

 Ambient - 

- Màx.relac. AIGUA/CIMENT - 

 Mín. contigut CIMENT 150Kg/m3 

 Compactació vibrat normal 

 Additius no 

 

ACER 

Tipus d'acer - 

Límit elàstic - 

Límit ruptura - 

  

Formigó armat: HA-25/B/20/IIa 

CIMENT Tipus Cem II 

ÀRID Classe rodats 

 

 

 

FORMIGÓ  

HL Tipus de formigó de neteja 

25 Fck (28 dies) 25 N/mm² 

 Fck (7 dies) 16.25 N/mm² 

B Consistència (art. 31.5) tova 

 Assentament con d'Abrams 6-9cm 

20 Tamany màxim de l'àrid 20 mm 

IIa Ambient IIa 

- Màx.relac. AIGUA/CIMENT 0.60 

 Mín. contigut CIMENT 275 kg/m³ 

 Compactació vibrat normal 

 Additius no 

 

ACER 

Tipus d'acer B-500S 

Límit elàstic 500N/mm2 

Límit ruptura 500N/mm2 

 

L’acer d’armar es B -500 S 

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (γM) 

 FORMIGÓ ACER (passiu i actiu) 

SITUACIONS PERSISTENTS O TRANSITÒRIES 1.50 1.15 

SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES 1.30 1.00 
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MC 2.2 Estructura 

- Descripció 

La tipologia estructural escollida  són pòrtics de formigó armat, sostres unidireccionals i lloses de 

formigó armat sobre pilars de formigó armat i metàl·lics. 

 
El sostre de planta baixa és un forjat unidireccional de (20+5 cm de cantell) amb semibigues i 

una distància entre eixos de 70cm.  

 
A l’entrada de la parcel·la  s’executa un porxo composat  per una llosa de 25cm de formigó 

armat sostingut per 2 pilars rodons d’acer laminat, en un pilar ja existent de formigó armat i un 

nou pilar unit amb aquest últim mitjançant “crets”, ja que es tracta d’una zona amb junta de 

dilatació amb un espessor de 20mm.  

 

- Mètode de càlcul 

Accions 

Les accions que es sol.liciten a cadascun dels elements  que composen l'estructura, estan 

d'acord amb el que dicta el Codi Tècnic DB-SE (Documento Básico – Seguridad Estructural) i DB-

SE-AE (Documento Básico – Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación). 

El procés de càlcul dels esforços de les esmentades  accions produeixen en cadascun dels 

elements estructurals,  s'efectua amb ordinador, segons les lleis de l'elasticitat lineal  a través del 

mètode de les deformacions i de la matriu de  rigidesa global.   

Els mètodes de càlcul particulars corresponents als elements singulars, es troba explicat en la 

justificació de càlcul del mateix (veure annexes de càlcul). 

 
Formigó 

Els elements de formigó armat que composen  l'estructura estan calculats -d'acord amb la 

vigent EHE - 08:  "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón  en Masa o 

Armado"- considerant el període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució 

parabòlica-rectangular,  seguint el mètode de càlcul en ruptura.   

L’anàlisi del vinclament es fa directament en el model de càlcul. En el cas en que s’analitzin 

elements aïllats, s’utilitzarà el mètode aproximat indicat a la EHE-08. 

 
Acer 

Els elements d'estructura metàl·lica en acer laminat  s'han calculat segons Codi Tècnic, en el seu 

apartat de EAE (Documento Básico – Seguridad Estructural – Acero). Normalment s’utilitzaran 

models elàstics i lineals en les comprovacions enfront els estats límits de servei. Enfront els estats 

límits últims utilitzarem sempre models elàstics, si bé en l’anàlisi global si les seccions crítiques 

corresponen a la classe 1, o en la comprovació de nusos o seccions de les classes 1 i 2, 

realitzarem l’anàlisi en règim elàstic, règim elàstic amb redistribució de moments, elastoplàstic, 

rígid-plàstic o qualsevol combinació que considerem oportuna.   

 
En el cas d’estructures traslacionals, l’anàlisi de les imperfeccions inicials es fa introduint accions 

equivalents que simulen les mencionades imperfeccions (article 5.4.2). El vinclament s’analitza 
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directament en el model de càlcul, excepte elements aïllats que s’analitzen a partir de la 

determinació del coeficient de vinclament de l’element considerat. 

 
Fonamentacions 

Pel que fa a l’avaluació de les empentes del terreny i procediments de càlcul vinculats al disseny 

d’elements de fonamentació es segueix el DB-SE-C (Documento Básico – Seguridad Estructural – 

Cimientos).  

Els paràmetres mecànics del sòl, queden fixats per l’estudi geotècnic. Els aspectes més 

significatius del mateix estan recollits en aquest mateix document.   

 
Per a la realització del dimensionat de l’estructura s’han emprat els següents programes 

informàtics: 

 
WINEVA 8.03  

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès  

(Ramon Sastre & Jaume Coris)  

Última actualització: juny de 2016  

S’ha utilitzat per estudiar els pòrtics de formigó i la distribució de moments en els forjats, així com 

determinats elements petits i aïllats. 

 
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 2018  

Autodesk  

Programa d'anàlisi general pel mètode dels elements finits, que contempla càlcul en règim no-

lineal i dinàmic. 

 

- Dimensionat 

- Estat de carregas verticals  

 

Forjat unidireccional interior 

Intereix 70cm  

Tipus de bigueta: Semiresisistent 

Cantell  25+5 cm  

Estat de càrrega   

Pes propi   3.30 kN/m²  

Càrregues permanents 4.00 kN/m² G = 8.30 kN/m² 

Sobrecàrrega d'envans     1.00 kN/m²  

Sobrecàrrega d'ús 1.00 kN/m²  

Sobrecàrrega de neu     1.00 kN/m² Q = 2.00 kN/m² 

  Total = 10.30 kN/m² 
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Llosa voladís 

Cantell 25 cm  

Estat de càrrega   

Pes propi  6.25 kN/m²  

Càrregues permanents 2.50 kN/m² G = 8.75 kN/m² 

Sobrecàrrega d'envans     0.00 kN/m²  

Sobrecàrrega d'ús 1.00 kN/m²  

Sobrecàrrega de neu     1.00 kN/m² Q = 2.00 kN/m² 

  Total = 10.75 kN/m² 

 

Llosa porxo aules 

Cantell  25 cm  

Estat de càrrega   

Pes propi  6.25 kN/m²  

Càrregues permanents 2.50 kN/m² G = 8.75 kN/m² 

Sobrecàrrega d'envans     0.00 kN/m²  

Sobrecàrrega d'ús 1.00 kN/m²  

Sobrecàrrega de neu     1.00 kN/m² Q = 2.00 kN/m² 

  Total = 10.75 kN/m² 

 

Llosa porxo entrada 

Cantell  25 cm  

Estat de càrrega   

Pes propi  6.25 kN/m²  

Càrregues permanents 2.50 kN/m² G = 8.75 kN/m² 

Sobrecàrrega d'envans     0.00 kN/m²  

Sobrecàrrega d'ús 1.00 kN/m²  

Sobrecàrrega de neu     1.00 kN/m² Q = 2.00 kN/m² 

  Total = 10.75 kN/m² 

 

Llosa badalot 

Cantell 25 cm  

Estat de càrrega   

Pes propi  6.25 kN/m²  

Càrregues permanents 4.00 kN/m² G = 10.25 kN/m² 

Sobrecàrrega d'envans     0.00 kN/m²  

Sobrecàrrega d'ús 1.00 kN/m²  

Sobrecàrrega de neu     1.00 kN/m² Q = 2.00 kN/m² 

  Total = 12.25 kN/m² 
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- Estructura de formigó armat: Recobriment per durabilitat i resistència al foc 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests 

valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els 

plànols i el que servirà per definir els separadors. 

 

- Caracterització dels materials 

ACER 

Normativa: EAE Instrucció d’Acer Estructural 

- Acer en xapes i perfils 

1.  Els acers considerats son UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, 

para construcciones metálicas de uso general)  

 
2.  També els acers UNE- EN 10210-1:1994 (Perfiles huecos para construcción, acabados en 

caliente, de acero no aleado de grano fino), i UNE-EN 10219-1:1998 (secciones huecas de acero 

estructural conformados en frio). 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES DELS ACERS UNE EN 10025 

DESIGNACIÓ TENSIÓ LÍMIT ELÀSTIC T. RÒTULA 
T. ASSAIG  

CHARPI 

S275JR 275 265 255 410 20 

 

3. Característiques mecàniques. 

Mòdul d’Elasticitat (E) : 210.000 N/mm2 

Mòdul de Rigidesa (G) : 81.000 N/mm2 

Coeficient de Poisson : 0.30 

Coeficient de dilatació tèrmica (α) : 1.2·10-5 (ºC)-1 

Densitat (ρ) : 7850 kg/m3 

 

Cargols, femelles i arandeles 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES  DELS ACERS PER CARGOLS 

Classe 5.6 

Límit elàstic fy (N/mm²) 300 

Tensió de ruptura fu (N/mm²) 500 

 

Materials d’aportació 

1. Las característiques mecàniques dels materials d’aportació seran superiors a les del material 

base.  

2. Les qualitats dels materials d’aportació segons UNE-EN ISO 14555:1999 es consideraran 

acceptables. 

Coeficients parcials de seguretat per determinar la resistència (EAE) 

γM0 = 1.05    (c.p.s. relatiu a la plastificació del material)  

γM1 = 1.05    (c.p.s. relatiu a fenòmens d’inestabilitat)  
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γM2 = 1.25    (c.p.s. relatiu a la resistència última del material o secció, i la resistència de les unions) 

γM3 = 1.10     (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats en estat límit de   

                       servei) 

 γM 3= 1.25     (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats en estat límit últim) 

γM3 = 1.40     (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats i forats colissos) 

 

FORMIGÓ 

Normativa: EHE-08 Instruccción de Hormigón Estructural  

FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/20/IIa 

Zona:    FORJAT UNIDIRECCIONAL 

             LLOSA VOLADÍS  

LLOSA PORXO  

LLOSA ENTRADA  

LLOSA BADALOT 

CIMENT Tipus Cem II 

ÀRID Classe rodats 

 

 

 

FORMIGÓ  

HL Tipus de formigó de neteja 

25 Fck (28 dies) 25 N/mm² 

 Fck (7 dies) 16.25 N/mm² 

B Consistència (art. 31.5) tova 

 Assentament con d'Abrams 6-9cm 

20 Tamany màxim de l'àrid 20 mm 

IIa Ambient IIa 

- Màx.relac. AIGUA/CIMENT 0.60 

 Mín. contigut CIMENT 275 kg/m³ 

 Compactació vibrat normal 

 Additius no 

 

ACER 

Tipus d'acer B-500S 

Límit elàstic 500N/mm2 

Límit ruptura 500N/mm2 

 

 

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (γM) 

 FORMIGÓ ACER (passiu i actiu) 

SITUACIONS PERSISTENTS O TRANSITÒRIES 1.50 1.15 

SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES 1.30 1.00 
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MC 3 SISTEMES ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DB del CTE. 

 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i 

prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.   

 

MC 3.1  Terres en contacte amb el terreny 

La llosa de fonamentació de l’edifici és una llosa armada sobre emmacat de graves i làmina de 

polietilè, i garanteix un grau d’impermeabiltiat  ≤ 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja 

que no s’ha trobat presència del  nivell freàtic). 

  
Les condicions de la solució constructiva és C2+C3+D1 segons la taula 2.4 del DB HS. 

Per a complir les condicions C2 i C3 s’ha projectat realitzar la llosa de formigó amb additiu 

hidrofugant.  Les característiques del terreny sobre el que es recolça la llosa de fonamentació 

fan que es comporti com una capa drenant, i per tant queda complerta la condició D1. 

 

MC 3.2 Façanes 

- Part cega de les façanes 

Estan dissenyades de la següent forma. Descrites de fora cap a endins són així: 

- Morter Monocapa com a revestiment exterior i acabat. Es un morter predosificat industrialment, 

composat per ciment, additius, àrids i fibres, al que s’afegeix aigua i un  cop amasat, i que 

s’exten o projecta sobre la paret de tancament en una sola capa d’un 15 mm de gruix. 

S’executa en una o dues mans consecutives del mateix material. S’escollirà la textura ( raspallat) 

i el color en el  moment oportú. El producte, un cop endurit,  té propietats impermeables  i 

transpirables que contribueixen al bon  comportament higrotèrmic de la façana objecte de 

protecció (1) 

 
(1)Le seves característiques permeten que absorbeixi l’aigua de pluja però, al mateix temps, impedeix que el 

travessi i arribi al suport, i facil·liten la seva posterior evaporació durant el període  sec. Al mateix temps 

permet el trànsit del vapor d’aigua que es genera en l’interior de l’edifici cap  a l’exterior. 

 
- Paret de  tancament executada amb fàbrica de maó perforat , tipus “gero”, agafat  amb 

morter de C.P. 

 
- Aïllament mitjançant panell RockDry de ROCKWOLL densitat de 40kg/m3 de 110mm.  de 

gruix, conductivitat tèrmica de 0,035W/(mk), reacció al foc A1 i resistència a la  humitat fins el 

100%. Aquest aïllament permet que els 40mm d’aillament encaixen en  muntants verticals de 

l’estructura auxiliar dels trasdossat garantit la ruptura del tancament del pont tèrmic. 

 
- Trasdossat mitjançant plaques de cartró-guix. S’executarà així: 

La perfileria  es farà amb perfil de 46 x 40 x 0,5 mm. Els muntants es col.locaran  cada 400 mm. El 

tancament serà complet de terra a sostre, format per un panell de  15 mm. de gruix, amb 

acabat GD , cargolat als muntants cada 25 cm., amb cargols de 3,9 x 30 mm., fosfatats, de cap 

tronco-cònic amb rosca.  
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La unió entre panells resolta com mitjançant encintat i pasta. Les unions a obra gruixuda 

separades mitjançant paper oliós i adherides amb pasta per a juntes . Les juntes  enganxades  

i els caps dels cargols es lliscaran i acabaran amb pasta per a juntes. El  conjunt quedarà 

totalment acabat i llest per a pintar, inclosa la formació dels forats, segons projecte. 

 
Compliment del DB HS1: 

Les façanes tenen un grau d’impermeabilitat 3 (edifici en zona eòlica C, altura de l’edifici <15 i 

zona pluviomètrica III) 

La solució constructiva adoptada per la façana és la solució constructiva son R1+B1+C1, segons 

la taula 2.7 del DB HS1. 

Els punts singulars de la façana compleixen allò que estableix el DB HS 1 

- La fusteria està  enretirada  respecte al plànol de façana i els ampits de les finestres tindran un 

pendent major de 10º, seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable. 

L’escopidor tindrà un goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de la 

façana al menys 2 cm i la trobada lateral amb el brancal serà de 2 cm com mínim. La junta de 

les peces amb goteró hauran de tenir la forma del mateix per no crear a través d'ella un pont 

cap a la façana. 

- En l’arrencada de la fulla interior de ceràmica es col·locarà una barrera impermeable, que 

cobreix 15 cm per damunt del nivell del terra exterior per evitar l’ascens d’aigua per capil·laritat  

-  A la trobada de la façana amb el forjat es col·locarà una malla a tot el llarg del forjat, i que 

sobrepassi 15cm per sobre del forjat i 15cm per sota de la primera filera de fàbrica. 

- En la trobada de la façana amb la fusteria se segellarà la junta entre el marc i la fulla principal 

amb un cordó. La trobada lateral amb el brancal serà de 2 cm com mínim. La junta de les 

peces amb trencaaigües tindran la forma del mateix per no crear a través d'ella un pont cap a 

la façana. 

 
Compliment del DB HE 1: 

La façana compleix el requisits bàsics establerts en el DB HE 1. U= 0,28 W/(m2K)< 0,49 W/(m2K) 

 
 
Compliment del DB HR 

Veure Fitxes justificatives de Protecció enfront al soroll d’aquesta memòria. 

 
Compliment DB SI2 

La classe de reacció al foc del sistema de la façana RedDry de Rockwoll es A1> B-s3, d0 fins a 

3,50 m.  

 

- Obertures de les façanes 

La fusteria exterior serà d’alumini extruït amb aleació 6063 segons Norma UNE 38.337, del tipus 

COR 60 amb ruptura de pont tèrmic per les parts fixes, corredissa model 4200 de Cortizo, amb 

ruptura de pont tèrmic i porta millenium plus amb ruptura de pont tèrmic.  
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L’alumini serà lacat color Ral Standard, i el seu gruix serà entre 60 a 120 micres segons segell 

Qualicoat. Les obertures tindran un recerco d’alumini del mateix color que la fusteria.  

Els sistema d’obertura serà el que s’indica al plànol específic de fusteria del projecte. Els vidres 

de les obertures i de les parts fixes seran de cambra  del tipus  4+4/12/3+3. Les cantonades 

portaran escaires de fixació  segellats amb material  bicomponent . Els accessoris, ferratges i 

cargols seran de materials inoxidables. La finestra anirà a sobre de premarc d’alumini o a sobre 

de premarc d’acer galvanitzat amb elements de protecció de par galvànic i pont tèrmic. 

Els ferratges, manetes, tiradors, ets. seran de primera qualitat a triar per la DF dins dels models 

existents.  

Les característiques de la fusteria COR 60 amb ruptura de pont tèrmic: 

 - Permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207....... Classe 4 

 - Estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208…. Classe E1350 

 - Resistència al vent segons UNE-EN 12210……... Classe C5 

 

Les característiques de la fusteria 4200 amb ruptura de pont tèrmic: 

 - Permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207:2000  ....... Classe 3 

 - Estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208:2000  …. Classe 7A 

 - Resistència al vent segons UNE-EN 12210: 2000  ……... Classe C5 

 

Les característiques de la porta millenium plus amb ruptura de pont tèrmic: 

 - Permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207:2000  ....... Classe 4 

 - Estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208:2000  …. Classe 6A 

 - Resistència al vent segons UNE-EN 12210: 2000  ……... Classe C4 

 

Compliment DB HE 1 

La zona climàtica de l’obra és C3, per tant la permeabilitat a l’aire de les fusteries és menor a 27 

m3/h m2. 

 
Compliment DB HR 

L’índex de soroll diürn del carrer on s’ubica l’edifici és de 60db. El valor d’aïllament acústic al 

soroll aeri de l’exterior ha de ser de 30 db (segons taula 2.1 del DB HR) 

Veure Fitxes justificatives a CN6 Protecció enfront al soroll d’aquesta memòria. 

 
Compliment DB SUA 2  

La resistència a l’impacte nivell 3 tant per l’exterior com per l’interior queda garantida pel tipus 

de vidre utilitzat (3+3/12/4+4). 

 

MC 3.3 Mitgeres 

No hi ha parets mitgeres en l’edificació projectada , ja que és una edificació aïllada respecte de 

la resta de l’escola. 
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MC 3.4 Cobertes 

L’edifici projectat té una única coberta, Aquesta es resoldrà mitjançant una coberta plana 

invertida no transitable. S’executarà així: 

-  Sobre el forjat es farà una imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m2 CURIDAN. 

 
- Làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, amb acabat amb film plàstic, 

amb armadura de feltre de fibra de vidre, de 3 kg/m2, GLASDAN 30 P ELAST, adherida al suport 

amb bufador ( soplete) ,  

 
- Làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, amb acabat amb film plàstic, 

amb armadura de feltre de fibra de vidre, de 4 kg/m2, ESTERDAN 40 P ELAST, adherida a la 

anterior amb bufador ,  

 
- Capa de separació formada  per geotèxtil de polièster DANOFELT PY 200, 

 
- Aïllament tèrmic a base de panells de poliestirè extruït DANOPREN TR de 100 mm de gruix, amb 

juntes perimetrals a mitja fusta, 

 
- Capa filtrant formada per geotèxtil de poliestirè DANOFELT PY 200, 

 

- Capa de 10 cm  de granulat reciclat de formigó de gruix 20-40 mm. 

 
La formació de la coberta inclou part proporcional  de : 

- Trobades amb paraments, aixecant la impermeabilització  20 cm en la vertical sobre l’acabat 

de coberta, formada per: Imprimació bituminosa =,3 kg/ m2 CURIDAN, banda de reforç al muret 

de tancament amb BANDA DE REFORÇ 30 P ELAST, i banda d’acabat amb làmina bituminosa, 

autoprotegida per grànuls de pissarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, ambdues 

adherides al suport i entre elles amb bufador, perfil metàl.lic  DANOSA fixat mecànicament al 

parament i cordó de segellat ELASTYDAN PU  GRIS entre el parament i el perfil metàl.lic. 

 
- CAÇOLETA DANOSA prefabricada de EPDM del diàmetre necessari, soldada a la banda 

d’adherència i PARAGRAVILLAS DANOSA. 

 
- Junta de dilatació consistent en imprimació bituminosa =,3 kg/ m2 CURIDAN, fuelle interior 

mitjançant làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, amb acabat amb film 

plàstic, amb armadura de feltre de fibra de vidre, de 4 kg/m2, ESTERDAN 40 P ELAST, adherida al 

suport ; replé amb cordó asfàltic JUNTODAN; fuelle superior mitjançant mitjançant làmina 

bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, de superfície no protegida, amb armadura 

de feltre de fibra de vidre, de 4 kg/m2, ESTERDAN 40 P ELAST. 

 
L’evacuació de l’aigua de la coberta es realitza a una canal d’acer galvanitzat perimetral de 

secció rectangular de 157cm2 que es recull a uns baixants també de zinc, tal com queda 

reflectit als plànols.  
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Compliment DB HS1 

La coberta dissenyada compleix amb totes les condicions indicades en el punt 2.4.2 Condicions 

de les solucions constructives. 

Quant a la condició dels components: 

- El pendent de la coberta és de 2%. 

- L’aïllant tèrmic i impermeabilització projectades són adequades per l’ús en coberta 

enjardinada. 

- Tots els punts singulars de la coberta (encontres amb parament vertical, encontre amb 

bunera etc..) tindran una solució específica segons sistema descrit anteriorment. 

 
Compliment DB HE 1 

La coberta compleix el requisits bàsics establerts en el DB HE 1, U= 0,25 W/(m2K)< 0,40 W/(m2K) 

 
Compliment HR 

El valor d’aïllament acústic al soroll aeri de l’exterior ha de ser de 30 db (segons taula 2.1 del DB 

HR).  

Veure Fitxes justificatives Protecció enfront al soroll d’aquesta memòria. 

 

MC 3.5 Rampes exteriors 

Les rampes exteriors s’executaran així: 

-Es configuren els nivells amb els pendents de projecte amb terres mitjançant els reblerts 

necessaris, convenientment compactades. 

- Sobre aquestes terres es col.locarà una capa de grava també compactada de 15 cm de gruix. 

- sobre la grava es col.locarà un films de plàstic  com a separador i antihuminat. 

- Sobre el plàstic es formarà la solera inclinada mitjançant formigó HA-200 amb l’armat que 

constin als plànols d’estructura. 

- en cas que les rampes estiguin confinades entre murs, en el contacte amb aquests es 

col.locarà un junta de poliestirè de 1-2 cm., segons l’amplada de la rampa. 

- L’acabat de les rampes serà formigó amb acabat fratassat  mecànic o manual semi-fi (per a 

que sigui antilliscant en cas de plutja) 

 

MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

- Particions normals entre espais.  

Envà  de cartró-guix  de gruix 100 mm. amb les següents  característiques: 

 - Amplada: 100 mm 

 - Alçada màxima admissible:  3,00 m 

 - Resistència al foc: EI-90 

  A l’interior es col·locarà llana de roca de densitat mínima 30Kg/m3 

Composat per: 

- Perfileria amb perfil de 46 x 40 x 0,5 mm.  

- Muntants cada 600 mm. 
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- Tancament complet de terra a sostre, format per un doble panell de 12 + 15 mm. de 

 gruix per cada cara, cargolat als muntants cada 25 cm., amb cargols de 3,9 x 30 mm., 

 fosfatats, de cap tronco-cònic amb rosca. 

- Unió entre panells resolta com mitjançant encintat i pasta. 

- Unions a obra gruixuda separades mitjançant paper oliós i  adherides amb pasta per a 

juntes.  

- Les juntes enganxades i els caps dels cargols  es lliscaran i acabaran amb pasta per a 

juntes. 

- Llana de roca tipus Rockwool o equivalent, de gruix 40 mm. i de densitat 30 kg/m3. 

 
El conjunt quedarà totalment acabat i llest per a pintar, inclosa la formació del forats,  

segons projecte. 

 

- Particions d’espais humits. 

S´utilitzarà el mateix sistema però s’utilitzarà  placa WR de Pladur. Com a tancament a la cara 

humida. La resta de condicions no especificades seran segons catàleg i recomanacions del 

fabricant. 

En qualsevol cas s’exigirà que els col.locadors  d’aquests materials segueixin les instruccions del 

fabricant, i al final de la instal.lació es podrà demanar un certificat del material instal.lat així com 

dels sistemes utilitzats. 

 

- Obertures de la compartimentació interior vertical 

-  Portes. Fusteria per a pintar. Tota la fusteria interior s’executarà mitjançant premarc de pi de 

Flandes. Les fulles seran amb estructura interior perimetral de pi Flandes i acabat a cara i cara de 

tauler DMH de 5 mm.  Interiorment estaran plenes de cartró tipus “niu d’abella”. Les dimensions 

queden reflectides en els plànols de fusteria del projecte. Les seccions dels marcs seran del gruix 

de la paret sobre el que van muntats i 45 mm el gruix de les fulles. Les portes quan siguin vidrieres 

tindran uns 10-12 cm. de muntant. El galze de vidre estarà pensat per a un vidre de 6 mm. format 

per dos  vidres de 3 mm. amb una làmina de butyral transparent entre vidres.  

Les tapetes seran planes i de aprox. 7 cm. 

Els ferratges seran de qualitat i d’acer inoxidable. 

Les manetes seran a escollir per la DF. Acabat d’acer inoxidable.   

Els topalls també seran d’acer inoxidable. 

Les portes interiors estaran equipades amb antipinçadits (tipus ASK) d’un metre d’alçada. 

 

-Porta plegable divisòria. Porta situada entre les dues aules i que permet crear espais compartits 

a voluntat. Executada segons les mides que es reflexen als plànols de detall. Per a pintar. 

Premarc executat amb pi de Flandes. Galzes i entapetat amb fusta de pi de Flandes. Fulles 

guiades per guia en la part inferior i penjades de guia superior. Els  ferratges  seran d’acer 

inoxidable. Frontisses entre fulles del mateix material. Fulles construïdes amb estructura interior 

perimetral de pi Flandes i acabat a cara i cara de tauler DMH de 5 mm.  Interiorment estaran 
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plenes de cartró tipus “niu d’abella”. El gruix del marc serà l’adequat al gruix de la paret al que 

va col.locada. El gruix de les fulles serà de 45 mm. 

 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

- Fals sostres  

S’ha optat per la utilització de diferents sistemes, segons les zones i necessitats: 

- Fals sostre continu de plaques de guix laminat. Executats mitjançant sostre continu de placa de 

cartró-guix de guix de 12-13 mm. Muntats sobre guies i cargolats. Acabat encintat i massillat. El 

sistema de suspensió es farà mitjançant barra roscada . En tot cas se seguiran de forma estricta 

les prescripcions de muntatge del fabricat. 

Quan s’hagi de muntar algun registre s’utilitzaran els registres prefabricats estandar del propi 

fabricant, i de la mida necessària. 

- Fals sostre continu de plaques de guix laminat acústiques perforades. Composat per una 

estructura de perfils d'acer galvanitzat a base de perfils continus en forma de U de 47mm i 

separats entre ells 400 mm, suspesos del forjat mitjançant varilles roscades i lligats en tot el 

perímetre per un perfil. Acabat amb una placa de guix laminat de 13mm. El nombre de 

subjeccions verticals i la resta de qüestions respecte a la col·locació i l’acabat es realitzarà 

segons les especificacions tècniques del fabricant. 

 
Quan s’hagi de muntar algun registre s’utilitzaran els registres prefabricats estàndar del propi 

fabricant, i de la mida necessària. 

 

MC 5 SISTEMA D’ACABATS 

Acabats de les compartimentacions verticals i horitzontals no explicitades en altres epígrafs 

d’aquesta memòria. 

 
- Paviments.  

-  Paviment de gres . A la zona de las cambres higièniques es col·locarà un paviment de gres 

porcel·lànic en massa,  classe 2.color i format a escollir per  la DF.  Previ a la seva col·locació la 

superfície ha d’estar neta i seca. Es barrejaran les peces de caixes diferents per tal d’evitar 

possibles diferències de tonalitat. Es col·locaran amb morter adhesiu adequat aplicat amb 

aplanadora dentada segons les instruccions del fabricant i es rejuntaran amb beurada de 

qualitat (Mapei, Fixcer o equivalent, color a escollir). Per a la seva col.locació s’utilitzaran 

creuetes separadores. El gruix d’aquestes es triarà en funció de la mida de les peces i de les 

recomanacions del fabricant. 

 

- Parquet. A la zona de les aules de nova creació es col·locarà un paviment de parquet laminat. 

Serà tipus Laminat Quick Step ref:  Impressive Ultra  Roble Barnizado Natural IMU-1855 de 

1380x190x12 mm, classe 33, sistema instal.lació Uniclic, 4 ranures bisell autèntic, amb tecnología 

Scratch Guard, resistent a ratllades i Hydroseal, resistència a l’aigua i 25 anys de garantia ús 

domèstic , col·locat amb  base Uniclic Quick Step subsòl. 
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La col·locació es realitzarà segons especificacions del fabricant, col·locant juntes si hi ha tirades 

més llargues de 13,00m i entre diferents espais. A més es deixarà una junta de dilatació de 8mm 

mínim en tot el perímetre del paviment. El sòcol serà de DM hidròfug acabat a joc amb el 

parquet i del mateix fabricant. 

Si cal es donarà una cap de pasta allisadora per acabar de conferir la planeitat necessària a la 

solera. 

És molt important col.locar una tira d’escuma de polietilè de D: 10 mm( Nefoamstrip 20), 

segellada amb Hidrokit. Això es farà dins la junta de 8 mm que es deixa en el perímetre, però sols 

a les façanes amb fusteria exterior  fins a terra per on pugui entrar l’aigua en cas de pluja, o bé 

contra tubs de radiador. Es a dir allà on hi pugui haver entrada o fuites d’aigua. 

En els canvis de material , si és necessari sempre s’utilitzarà perfils i peces especials del  mateix 

fabricant del parquet o en el seu defecte de la casa SCHLÜTER . 

 

- Paviments exteriors: 

Hi ha dos tipus de paviments exteriors: 

1. Els paviments de formigó. Són les rampes i soleres exteriors que no van pavimentades.  Les 

mateixes rampes i soleres faran de paviment, amb un acabat mitjançant un fratassat mecànic o 

manual segons dificultat d’execució, amb acabat semi-fi ( anti-lliscant en mullat) 

 
2. Els paviments convencionals: S’executaran sobre les soleres deixades de regle mitjançant la 

col·locació de gres extruït sense esmaltar, classe 3. El seu format serà 20/20 – 20/30 ó 30/60, a 

escollir. El color també serà a escollir. 

S’agafarà mitjançat ciment cola adequat i es rejuntaran amb material de primera qualitat, color 

a escollir. 

 

- Revestiments continus 

- Arrebossats per a enrajolar. Els paraments verticals que s’hagin d’enrajolar i no estiguin 

executats   amb panells de cartró-guix, s’arrebossaran amb morter de C.P. amb acabat reglejat 

com a base per a posterior enrajolat. 

 

- Pintures  

- Paraments interiors.  Els paraments verticals i horitzontals es pintaran amb dues  mans de pintura 

plàstica de primera qualitat com acabat i una mà de preparació, color a escollir, més la 

corresponent preparació del suport. 

 
- Elements metàl·lics. Els elements metàl·lics es pintaran amb dues mans   d’imprimació contra la 

oxidació  i dues mans d’acabat, d’esmalt sintètic de primera qualitat, color a escollir. Si hi ha 

elements galvanitzats, es tractaran abans de  pintar amb la seva preparació específica.  

 
-  Fusteria 

La fusteria interior executada en DMH ( el acabat de les fulles) i en pi de Flandes els marcs i 

tapetes es pintarà a l’esmalt. L’esmalt serà setinat i el color a escollir per la DF.   S’aplicaran dues 

mans d’acabat i una de preparació. 
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- Guixos  

En els punts de trobada entre l’ampliació i l’edifici existent ens trobarem amb paraments  

verticals que estiguin executats amb fàbrica ceràmica, i amb sostres enguixats. En aquests casos 

s’hauran d’efectuar necessàriament  repassos . Aquests s’efectuaran  amb guix de primera 

qualitat amb acabat executat a bona vista. A les arestes convexes es col·locaran  guarda-

cantells embeguts d’acer galvanitzat. 

Els paraments horitzontals també s’enguixaran amb guix de primera qualitat amb acabat 

executat a bona vista.  

 
Les tasques de reglejat de sòcol i aristat es faran a totes les entregues amb el terra i els sostres, 

allà on sigui necessari. 

 

- Revestiments per peces  

- Enrajolats. Els paraments verticals de les zones humides  s’enrajolaran mitjançant gres o 

ceràmica de qualitat de mides 15/15, 20/20,  30/60 o altres mesures. El material per agafar-les al 

parament s’escollirà en funció del suport (cartó-guix o arrebossat, però sempre serà un ciment 

cola de primera qualitat).A l’hora d’escollir el ciment cola se seguirà allò que determina la EN 

12004 i la EN 12002.  Quant al rejuntat de les peces ceràmiques se seguirà allò que determina la 

EN 13888. 

 
- Serralleria  

En aquest projecte i en els plànols de projecte es descriuen els diferents elements de serralleria 

necessaris. En concret tenim: 

- Porta d’accés:  De mides segons plànols de detall. Tipus Ac6. Executat amb tanca de 

RIVISA tipus Fix Lux 80.  Color blanc. Conté  porta de dues fulles i tanca fixa. Incorpora 

part fixa  per porter elèctric. 

- Barana de protecció tipus Ac3 : Mitjançant platabanda d’acer de 100 x 8 mm, i barres 

d’acer de D: 8 mm cada 95 mm. Conté porta amb maneta i clau. 

- Barana de protecció tipus Ac4 sense porta. Idem . a Ac4 

- Passamà de rampes. 

- Tanca perimetral. Executada amb tanca de simple torsió tipus RIVISA de H:143, color 

blanc, ancorada en mur de bloc de formigó. 

- Escossell d’arbres:  Mitjançant xapa d’acer galvanitzada de gruix 3 mm, i de mides 

segons detall de plànols. 

 

MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

MC 6.1 Sistemes de transport. 

No n’hi ha sistemes de transport en l’ampliació projectada. 

 

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus. 

L’edifici existent ja disposa d’un espai de reserva per la recollida de les diferents fraccions de 

residus.  
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MC 6.3 Intal·lació d’aigua. Subministrament aigua freda de consum humà  

Introducció  

La instal·lació d’aigua freda de consum humà donarà servei a tots els serveis i dependències de 

la reforma d’una part de l’edifici del CEIP Sagrat Cor de Solivella. Les instal·lacions d’aigua 

calenta sanitària es tractaran en la memòria de climatització.  

 
En aquest projecte hi ha un Annex específic on s’expliciten amb detall les característiques i 

càlculs d’aquesta instal.lació. 

 

Àmbit d’aplicació  

En la reforma d’una part de l'edifici, que és l’objecte d’aquest projecte, les instal·lacions que es 

projecten seran de nova implantació. 

 
Descripció de l’estat actual de la instal·lació  

Actualment l'edifici ja disposa d’una xarxa de subministrament d’aigua freda de consum humà 

que dona servei a les diferents dependències. Les canonades són majoritàriament de coure.  

 
Normativa 

Veure tota la Normativa a l’apartat corresponent d’aquesta memòria. 

 
Descripció de la instal·lació  

Es pretén realitzar una distribució de xarxa d’aigua freda de consum humà (AFCH), des de la 

xarxa de subministrament i fins a cadascun dels nous locals on s’hi requereixi. 

 
L'embrancament de l'aigua potable és existent i es pretén connectar amb la xarxa existent, tot i 

això es comprovarà que es compleix amb les següents prescripcions: 

 

- Escomesa 

Haurà de disposar, com a mínim dels següents elements: 

• Clau de tall de companyia, situat sobre la canalització de distribució de la xarxa exterior 

de subministrament que obri el pas a l'escomesa. 

• Una canalització d'escomesa que enllaci la clau de tall de companyia amb la clau de 

tall general. 

• Una clau de tall a l'exterior de la propietat. 

 
- Instal·lació general 

L’edifici existent ja disposa dels següents elements: 

- Clau de tall general  

- Filtre de la instal·lació  

- Armari o arqueta del comptador general  

- Tub d'alimentació  

- Distribuïdor principal  

- Muntants  
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- Instal·lació interior  

La instal·lació d’AFCH partirà del punt més adequat de la xarxa existent, i de forma soterrada o 

encastada o per fals sostre, es passarà la canonada necessària d’alimentació a l’ampliació, 

totalment aïllada, fins a l’inici de la nova instal·lació. Des d'aquesta canonada es disposaran les 

diferents derivacions amb claus de tall per tal de donar servei als diferents locals humits. 

Aquestes claus de tall permetran el seccionament d’aquesta part de la instal·lació en cas 

d’averia, sense haver d’afectar a la resta de les instal·lacions de la mateixa planta. Aquestes 

claus de tall s’instal·laran a l’entrada del local, de forma encastada als paraments, tal i com 

s’indica en els plànols, per tal poder ser accessibles per el personal de manteniment. 

 

- Relació de punts de consum 

Per poder establir el consum total s’ha de procedir inicialment a la seva tipificació, establint els 

valors del cabal instantani mínim a subministrar-li a cada aixeta segons el sanitari o us singular 

que es preveu. 

 
Els aparells de projecte tindran els  cabals instantanis mínims que es correspondran als citats a 

continuació. 

 
 Consums (l/s) 

 Aigua freda Aigua calenta 

Rentamans 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Inodor amb fluxor 1,25 - 

Pica domèstica 0,20 0,10 

Pica no domèstica 0,30 0,20 

Rentaplats industrial 0,25 0,20 

Rentamans 0,20 0,10 

Aixeta aïllada 0,15 0,10 

Aixeta garatge 0,20 - 

Office 0,15 0,10 

 
- DImensionat de canonades  

Els càlculs i demés concrecions queden reflectits en l’Annex corresponent que s’acompanya 

 
Dades Generals 

No s'adjunten detalls del procés de càlcul de pèrdues de carrega per tractar-se dels habituals 

en mecànica de fluids, amb la corresponent iteració de càlcul i acumulació de pèrdues 

parcials. 

Les consideracions que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar el càlcul són les següents: 

 
Densitat AFS:   1.000 kg/m3 

Viscositat cinemàtica AFS: 0,0000011 (m2/s) 

Densitat ACS:   1.000 kg/m3 
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Viscositat cinemàtica ACS: 0,00000066 (m2/s) 

Pèrdues secundàries:  20% 

Pressió dinàmica mínima: 10 mm.c.a 

Pressió dinàmica màxima: 50 mm.c.a 

Velocitats de circulació màxima: 2 m/s 

 
- Característiques generals de la instal·lació  

Les condicions generals del subministrament garantirà les condicions higièniques evitant la 

contaminació de l'aigua per defecte de la instal·lació interior de consum, i el cabal suficient en 

cada aparell per l’ús a que es destina, sense que experimenti variacions sensibles durant la seva 

utilització per influencia dels restants aparells de la instal·lació.  

 
S’haurà de garantir una pressió adequada de la pressa mes desfavorable. 

 
La instal·lació s’executarà en tot el seu recorregut amb tub de coure. El recorregut i dimensionat 

de tota la xarxa ve reflectida en la documentació gràfica que forma part de la memòria.  

 
Les canonades es fixaran mitjançant grapes de fixació estàndard per aquest tipus 

d’instal·lacions en tot el seu recorregut. 

 
En la seva instal·lació, tant en muntatge horitzontal, com en els muntants verticals es compliran 

les distancies a altres instal·lacions previstes en la reglamentació vigent. 

 
Aïllament 

Totes les canonades, accessoris i equips de les instal·lacions tèrmiques disposen d’un aïllament 

tèrmic quan contenen fluids amb una temperatura inferior a la temperatura de l’ambient del 

local pel qual circulen i quan la temperatura és major de 40 ºC en locals no calefactats 

(passadissos, galeries, muntants, aparcaments, sales de màquines, falsos sostres, terres tècnics). 

Aquest aïllament s’ha protegit contra la intempèrie (llum solar, aigua de la pluja, humitat, etc.) 

en els elements instal·lats a l’exterior de l’edifici. L’aïllament garanteix que les pèrdues tèrmiques 

globals no superin el 4%. 

 
Les canonades, accessoris i equips de la instal·lació d’AFCH disposaran d’un aïllament tèrmic. Els 

gruixos mínims dels aïllaments s’han seleccionat mitjançant el procediment simplificat seguint les 

taules que s’adjunten en l’Annex corresponent. 

 
Identificació de canonades 

Les canonades d’aigua de consum humà es senyalitzaran amb els colors verd fosc. 

 
Neteja i desinfecció 

Abans de la posada en funcionament de la instal·lació s’haurà de procedir a la seva neteja i 

desinfecció segons el que estableix el Reial Decret 865/2003 del 4 de Juliol referent als criteris 

higiènics sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 
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MC 6.4 Evacuació d’aigües  

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials 

de l’edifici. Les xarxes d’evacuació s’uniran  abans de conectar.se a la xarxa municipal, en una 

arqueta sifònica. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 

reglamentacions quant a: 

- ventilació 

- traçat 

- dimensionat 

- manteniment  

- Ventilació. Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 

garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

 
- Traçat.  El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües 

residuals i dels residus evitant-ne la retenció. 

 
- Dimensionat. La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 

condicions segures. 

 
- Manteniment.  Es dissenya de forma que sigui accessible 

 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 

compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades 

pel D.21/2006  d’Ecoeficiència,  així com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics 

de Sanejament” (D. 130/2003). 

 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

- Disseny i posada en obra 

Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici es 

connectaran a través d’una arqueta sifònica abans de connectar-se a la xarxa de clavegueram 

urbà. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris i als aparells del ofici.  

Les aigües pluvials són les de la coberta plana i dels espais exteriors.  

 
Les aigües s’evacuen per gravetat i les xarxes disposaran de ventilació primària.  

 
- Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari –inclòs rentavaixelles- disposaran de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament a la xarxa de sanejament. Les derivacions individuals de 

la resta d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui a la xarxa de sanejament. 

Els punts de desguàs es connectaran amb el col·lector que discorre enterrat, amb un pendent 

superior al 2%, fins a  l’arqueta sifònica, tal com s’indica als plànols. 

Per garantir la ventilació primària, el baixant es perllonga fins a la coberta.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors.  
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- Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 

La coberta plana disposa d’un canaló d’acer galvanitzat perimetral de secció rectangular. 

La recollida d’aigua dels espais exteriors es realitza amb canals amb la seva corresponent reixa 

de fundació o de polipropilè. 

 
Tindran sifó hidràulic en la connexió amb els col·lectors. 

Els baixants recullen les aigües pluvials de la coberta i de les canals dels espais exteriors fins als 

col·lectors enterrats, per sota de la solera amb un pendent superior al 2%, fins l’arqueta sifònica 

general de l’edifici. 

 
Els baixants situats a la façana queden vistos i fixats a la façana cada 100cm. com   a màxim.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors, si 

es considera necessari. 

 
- Materials i equips 

Les canalitzacions d’aigües residuals i les canalitzacions enterrades de les aigües pluvials, es 

construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i ventilació; i 

tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen 

amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de 

baixants i col·lectors. 

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat. 

 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del 

DB HS 5. 

 
- Dimensionat 

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

condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en el sentit de  l’evacuació de les aigües. 

 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo 1 

Banyera 3 

Inodor amb fluxor 10 

Aigüera de cuina 6 

Safareig 8 

Rentavaixelles 6 

 

Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi Solivella , és de 

110 mm/h (o l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 50, de la zona 

pluviomètrica, B que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 
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MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques 

Introducció 

La instal·lació pretén dotar de calefacció  a dues noves aules d’infantil de la reforma d’una part 

de l’edifici de l’Escola Sagrat Cor de Solivella. 

 
L’objecte de la present documentació és la descripció de la instal·lació de calefacció. 

 
Àmbit d’aplicació 

Aquesta instal·lació interior de subministrament, contempla la totalitat de les instal·lacions de 

calefacció  de les noves dependències de l'edifici. 

Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal·lacions que componen el 

conjunt de les instal·lacions de climatització. 

 
Descripció de l’estat actual de la instal·lació  

Actualment l'edifici està en funcionament, disposant d’una instal·lació de calefacció 

centralitzada mitjançant radiadors. L’ampliació projectada consisteix en un nou edifici annex i 

per tant, en ser de nova execució, no disposa de cap tipus d’instal·lació.  

 
Normatives aplicables 

Veure tota la Normativa a l’apartat corresponent d’aquesta memòria. 

 
Requisits de disseny  

- Descripció arquitectònica de l’edifici  

El nou edifici projectat disposarà d’una única planta baixa on s’ubicaran dues noves aules amb 

un lavabo comú.  

 
Hi ha els següents locals climatitzats: 

Ref: Descripció Àrea Ocupació 

PLANTA BAIXA 

1 B01 – AULA 1 38 19 

2 B02 – AULA 2 38 19 

 

- Horaris de funcionament, ocupació i ventilació  

El local estarà en funcionament durant l’horari lectiu establert per la propietat. Es preveu que no 

hi haurà una ocupació permanent. 

 
- Condicions de càlcul  

- Condicions exteriors de càlcul 

A continuació es mostren els valors de les condicions exteriors de disseny utilitzades al projecte: 
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Referència 

Condicions exteriors de disseny 

Temperatura exterior 

d'estiu 

 (ºC) 

Temperatura exterior 

d'hivern 

(ºC) 

Humitat relativa exterior 

(%) 

Edifici Ampliació 31 2 68 

 

 

- Condicions interiors de càlcul 

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte: 

Referència 

Condicions interiors de disseny 

Temperatura 

interior d'estiu 

(ºC) 

Temperatura 

interior d'hivern 

(ºC) 

Humitat relativa 

interior estiu 

(%) 

Humitat relativa 

interior hivern 

(%) 

Aules 24 20 55 45 

 

- Càrrega tèrmica  

El càlcul de la càrrega tèrmica i els seus resultats s’han realitzat segons les consideracions del CTE 

i del RITE, quedant aquests resultats especificats en la taula següent: 

 
Resum de la càrrega tèrmica per a cada un dels conjunts de recintes: 

 

  Hivern (W) Estiu (W) Renov. 

Ref: Descripció Àrea Ocup Sensible Latent Total Sensible Latent Total (l/s) 

PLANTA BAIXA                   

1 B01 – Aula 1 38 19 9.202 9.202 4.735 9.601 14.335 304,0 

2 B02 – Aula 2 38 19 9.080 9.080 4.575 9.601 14.175 304,0 

 

- Consum d’aigua calenta sanitària (acs) 

Els aspectes relacionats al consum d’Aigua Calenta Sanitària es troben a l’apartat “Justificació 

del compliment de l’exigència d’higiene de l’apartat IT 1.1.4.3”. 

 

Descripció de la instal·lació  

- Calefacció 

Per al calefactat dels locals s’ha escollit un sistema per radiadors d’alumini verticals i horitzontals 

alimentats de la caldera d’aigua calenta existent al centre. Es realitzarà una xarxa de 

canonades de distribució de l’aigua calenta d’acer negre, d’execució vista distribuïda pel sostre 

o parets. Aquests equips seran de suficient potència per poder cobrir les necessitats tèrmiques 

sensibles per pèrdues de transmissió calculades. La càrrega tèrmica deguda a les renovacions 

d’aire es tractaran en el seu sistema corresponen. Els diàmetres, així com el traçat de la 

instal·lació i la ubicació dels emissors queden reflectits en la documentació gràfica i en els 

amidaments. 
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-Aigua Calenta Sanitària 

El consum previst d’ACS és inferior a 50 litres. Per aquest motiu s’ha optat per a la instal·lació d’un 

escalfador tipus acumulador elèctric de 50 litres de capacitat. 

 
- Centrals de producció de fred i calor 

Tal com s’ha comentat anteriorment s’aprofitarà la caldera existent del centre per donar servei 

als emissors de cada aula, ja que la potència ampliada significa un percentatge poc significatiu 

respecte la potència total instal·lada al centre.  

 
- Xarxes de canonades  

Es preveu la realització de canonades de distribució de l’aigua calenta dels radiadors amb acer 

negre soldat. Aquests es connectaran a una general existent de DN50 de dins al centre existent i 

discorreran pel sostre o les parets fins arribar al nou edifici i a la resta de radiadors. En el cas que 

les canonades passin per falsos sostres o en els seus trams exteriors estaran degudament aïllades. 

Els diàmetres de cada tram, així com el traçat de la instal·lació queden reflectits en la 

documentació gràfica i en els amidaments. 

 
Regulació i control  

La regulació dissenyada ha de permetre obtenir un elevat nivell de confort  així com el màxim 

estalvi energètic possible.  

 
Tots els emissors de calor tipus radiador disposaran del corresponent capçal termostàtica per tal 

de limitar la temperatura ambient de cada aula.  

 
- Equips finals  

Es preveu la instal·lació de radiadors d’alumini verticals i horitzontals per les dues aules ampliades 

equipats amb la vàlvula termostàtica a la impulsió corresponent i detentor al retorn per tal de 

facilitar el seu reglatge hidràulic.  

 
- Aïllament tèrmic   

Els aïllaments tèrmics dels tubs de calefacció  es faran de material adequat, de manera que a 

tota la instal·lació, les fuites tèrmiques globals, pel conjunt de conduccions, que discorren pels 

locals no climatitzats, no superaran el 5% de la potència útil instal·lada. 

 
- Accessoris  

Per a la subjecció de les canonades de distribució en els muntants entre plantes s’utilitzaran 

abraçadores i en el suport es col·locarà una junta elàstica d’1 mm de gruix com a mínim.  Es 

disposarà de beines als passos de murs i forjat. La separació entre canonades serà la suficient 

per permetre l’aïllament i el fàcil desmuntatge.  

 
- Identificació  

Les canonades s’identificaran segons els colors i distàncies segons la següent taula. Quan 

estiguin a l’interior d’aïllaments o fundes protectores, s’identificaran mitjançant un encintat 

adhesiu o pintura de color característica al tipus de xarxa. Veure Annex 
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Anàlisis de solucions  

- Compliment de l’exigència de benestar i higiene  

Justificació del compliment de l’exigència de qualitat de l’àmbient de l’apartat 1.1.4.1 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i 

dimensionament de la instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el 

benestar tèrmic es mantenen dins dels valors establerts. 

 
A la següent taula apareixen els límits que es compleixen a la zona ocupada. 

 

 Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

 

Justificació del compliment de l’exigència d’higiene de l’apartat 1.1.4.3  

La preparació de l’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un escalfador acumulador 

elèctrics de 50 litres de capacitat, suficients per a cobrir les necessitats de la part de l’edifici 

reformat. 

 
Justificació del compliment de l’exigència acústica de l’apartat 1.1.4.4 

La instal·lació tèrmica compleix l'exigència del document DB-HR Protecció front al soroll del CTE, 

que els afecten. 

 
-Compliment de l’exigència d’eficiència energètica  

Justificació del compliment de l’exigència d’eficiència energètica en la generació de calor i 

fred de l’apartat 1.2.4.1 

 
- Generalitats  

Les unitats de producció de calor utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega 

màxima simultània de les instal·lacions servides, considerant els guanys o pèrdues de calor a 

través de les xarxes de canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la 

potència absorbida pels equips de transport de fluids. 

 
- Generació de calor  

Requisits mínims de rendiment energètic dels generadors de calor  

No es objecte d’aquesta memòria. 

 
Fraccionament de potència 

No es objecte d’aquesta memòria. 

 
Regulació de cremadors 

No es objecte d’aquesta memòria. 
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- Característiques tècniques dels equips  

Radiadors: 

 
Tipus Radiador d’alumini 

Marca  ROCA 

Model 
AV 1800 

CONDAL 80 

Capacitat (kcal/h) per unitat 202,5 

 

 
Justificació del compliment de l’exigència d’eficiència energètica a les xarxes de canonades i 

conduccions de calor i fred de l’apartat 1.2.4.2  

 
- Aïllament tèrmic de xarxes de canonades 

Totes les canonades, accessoris, equips, aparells i dipòsits de les instal·lacions tèrmiques disposen 

d’un aïllament tèrmic quan contenen fluids amb una temperatura inferior a la temperatura de 

l’ambient del local pel qual circulen i quan la temperatura és major de 40 ºC en locals no 

calefactats (passadissos, galeries, muntants, aparcaments, sales de màquines, falsos sostres, 

terres tècnics). Aquest aïllament s’ha protegit contra la intempèrie (llum solar, aigua de la pluja, 

humitat, etc.) en els elements instal·lats a l’exterior de l’edifici. L’aïllament garanteix que les 

pèrdues tèrmiques globals no superin el 4%. 

Els gruixos mínims dels aïllaments s’han seleccionat mitjançant el procediment simplificat seguint 

les  taules incloses en l’Annex corresponent. 

 
- Xarxes de canonades 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada 

subsistema, la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

 
S’han equilibrat hidràulicament els circuits de canonades. En aquest cas s’ha fet ús de vàlvules 

d’equilibrat. 

 
Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control d'instal·lacions 

tèrmiques de l'apartat 1.2.4.3 

No és d’aplicació. 

 
- Control d’instal·lacions centralitzades de preparació d’aigua calenta sanitària 

No es objecte d’aquesta memòria. 

 
Justificació del compliment de l'exigència de comptabilització de consums de l’apartat 1.2.4.4 

En aquest cas no hi ha generadors de calor o de fred de potència tèrmica útil nominal superior a 

70 kW ni motors (bombes i ventiladors) de més de 20 kW de potència elèctrica. 
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Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 1.2.4.5 

No és d’aplicació i per tant no es fan les justificacions pertinents relatives al refredament gratuït, 

a la recuperació de calor de l’aire d’extracció , estratificació, etc. 

 
Justificació del compliment de la exigència d’aprofitament d’energies renovables de l'apartat 

1.2.4.6 

La demanda d’ACS d’aquesta instal·lació és inferior a 50 litres al dia i per tant no s’aplica el DB 

HE 4 del CTE. 

 
Justificació del compliment de l'exigència de limitació de la utilització  d’energia convencional 

de l'apartat 1.2.4.7 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 

• El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia 

elèctrica per "efecte Joule". 

• No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

• No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la 

interacció de dos fluids amb temperatura d'efectes oposats. 

• No es contempla al projecte la utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les 

instal·lacions tèrmiques. 

 
- Compliment de l’exigència de seguretat 

Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 

1.3.4.1. 

- Condicions generals 

No es col.loquen generadors de calor. 

 
-Emmagatzematge DE BIOCOMBUSTIBLES SÒLIDS 

No cal justificar-ho  per les raons anteriors. 

 
Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i conductes 

de calor i fred de l'apartat it 1.3.4.2. 

Totes les justificacions necessàries queden recollides en l’Annex respectiu que s’acompanya al 

projecte. 

 
Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 1.3.4.3. 

No cal justificació 

 
Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 1.3.4.4. 

- superfícies calentes 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies 

dels emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C. 

  
Les superfícies calentes de les unitats terminals que són accessibles a l'usuari tenen una 

temperatura menor de 80 °C. 
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- Accessibilitat 

S’ha previst que tots els equips, aparells i elements de mesura, control, protecció i maniobra ( de 

la instal.lació de calefacció) estiguin ubicats en llocs visibles i de fàcil accés per tal de facilitar el 

seu manteniment, neteja, reparació i consulta.  

 
- Senyalització 

Les conduccions de la calefacció estaran degudament senyalitzades. 

 

MC 6.6 Sistemes de ventilació 

- Ventilació de les cambres higièniques 

L’edifici disposa de les condicions de ventilació per garantir les exigències bàsiques de la 

qualitat del aire a les zones humides. 

Disseny i posada en obra  

S’ha previst un sistema de ventilació mecànica per a les cambra higièniques. L’extracció de 
l’aire viciat es farà a partir dels extractors situats al sostre. El conducte d’extracció es perllonga 
fins a la sortida.  

Dimensionat 

Els extractors que es col·locaran són: 

 · Ventilador axial, model Silent-300 CR "S&P", amb un cabal de 260 m³/h 

Materials  i equips 

Els conductes seran de tub de xapa d’acer galvanitzat i/o tub flexible.  Els extractors funcionaran 

de forma temporitzada.  

Les reixes d’extracció seran d’alumini anoditzat.  

 

MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó 

No són necessàries ja que tal i com s’ha explicat anteriorment  el terme municipal de Solivella no 

està inclòs en l’apèndix B dl DB-HS-6 i per tant té una  baixa probabilitat que existeixin 

concentracions de radó que superin els nivells de referència. Per tant no és preceptiu prendre 

mesures concretes de protecció en front d’aquest  element. 

 

MC 6.8 Subministrament de combustible 

En el projecte que ens ocupa no es produeix cap nou subministrament de combustible. La 

calefacció existent té la seva caldera i el dipòsit que la subministra a l’edifici existent. Per tant no 

cal cap justificació en aquesta apartat. 

 

MC 6.9 Instal·lacions elèctriques 

Introducció 

L’objecte de la present documentació és la descripció de la  instal·lació elèctrica a realitzar en 

la part de l’ampliació  de l’Escola Sagrat Cor de Solivella. 
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Àmbit d’aplicació  

Aquesta instal·lació interior de subministrament, contempla la totalitat de les instal·lacions de 

subministrament i distribució elèctrica tant d’enllumenat com de força a tots els serveis de les 

noves dependències de l'edifici. 

 
En l’ampliació d’una part de l'edifici, les instal·lacions que es projecten seran de nova 

implantació, connectant-se aquestes a la instal·lació existent, concretament en el quadre dels 

dispositius generals de comandament i protecció. 

 
Descripció de l’estat actual de la instal·lació  

Actualment l'edifici està en funcionament, disposant d’una instal·lació elèctrica principal. 

L’ampliació projectada consisteix en un nou edifici annex i per tant no disposa de cap tipus 

d’instal·lació.  

 
Normativa aplicable 

La instal·lació elèctrica es projecta d'acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, 

aprovat per Decret 842/2002 de 2 d'agost, i les seves Instruccions Tècniques Complementaries 

ITC BT. 

 
ARTICLE 10è. 

En quan a la col·locació i naturalesa de les canalitzacions i conductors: 

ITC BT 06;  

ITC BT 07;  

ITC BT 19;  

ITC BT 20;  

ITC BT 21; 

 
En tot el que fa referència a la línia d'enllaç:      

ITC BT 11;  

ITC BT 12;  

ITC BT 13;  

ITC BT 14;  

ITC BT 15; 

ITC BT 16; 

 
En tot el que fa referència a proteccions:      

ITC BT 22; 

ITC BT 23; 

ITC BT 24; 

 
En tot el que fa referència a la posta a terra: 

 ITC BT 18; 
       
En quan als receptors:      

ITC BT 30;  
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ITC BT 43; 

ITC BT 44;  

ITC BT 47; 

 
En quan a les característiques del local:      

ITC BT 28; 

 
Altres normes      

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

elèctriques. 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 
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 SU-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). 

 

Descripció de la instal·lació 

- Característiques del local 

L’ampliació està englobada dins d’un edifici destinat a escola, que es determina per la ITC BT 28, 

per tant, el classificarem com a local de pública concurrència. 

 
- Descripció de l’actuació  

Partint de l’ampliació d’una part de l'edifici es realitzarà la instal·lació elèctrica d’aquesta part 

per tal de subministrar la tensió elèctrica necessària per als diferents receptors instal·lats.  

Les instal·lacions a electrificar seran les següents: 

• Instal·lació elèctrica de l’enllumenat artificial i enllumenat d’emergència i senyalització. 

• Instal·lació elèctrica dels endolls de força i equips informàtics 

• Alimentació dels equips de climatització i generació d’ACS. 

• Alimentació dels receptors existents. 

 
- Descripció de la instal·lació  

La tensió de subministrament és de 3x400/230 V.  

La instal·lació estarà formada per un conjunt de mesura (comptadors) existent en la part de 

l’edifici actualment en ús, el qual subministra al quadre dels dispositius generals de 

comandament i protecció de l’edifici. Des d’aquest quadre, partirà la línia d’alimentació del 

subquadre per a les noves aules. El subquadre quedarà situat en l’armari d’instal·lacions. Des 

d’aquest quadre, en sortiran les  diferents línies pel subministrament de llum i força de les dues 

aules i el bany compartit. 
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S’ha calculat la instal·lació per a una potència màxima de 9,2 KW, que seran suficients per a 

cobrir totes les necessitats de les noves aules. L’alimentació es realitzarà mitjançant el 

subministrament existent. 

La distribució de les línies es realitzarà de la següent manera: s’instal·laran amb tubs corrugats 

instal·lats de forma encastada en els paraments i amb tubs rígids instal·lats de forma superficial 

on no sigui possible encastar-los, seguint el traçat indicat en la documentació gràfica. Els 

conductors seran de coure i d'una tensió d'aïllament de 0,6/1KV XLPE (per a la línia d’alimentació 

del subquadre)  i de 450/750V PVC (per a les línies d’alimentació dels receptors) quan s’instal·lin 

dins de tubs, ja siguin encastats o superficials. Els conductors seran no propagadors de l’incendi 

amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

 
Les derivacions cap al mecanismes i receptors es realitzaran amb tubs rígids instal·lats de forma 

superficial o amb tubs corrugats encastats. Els conductors seran de coure i d'una tensió 

d'aïllament de 450/750 PVC. Seran no propagadors de l’incendi amb emissió de fums i opacitat 

reduïda. 

 
L’enllumenat i les seves característiques seran les indicades en els plànols i en els amidaments. 

Les enceses d’aquestes es realitzaran, mitjançant interruptors i commutadors en les zones de 

poca mobilitat i mitjançant detectors de presència als altres llocs. Totes elles queden indicades 

en els plànols i en els amidaments. 

 

Tots els materials a utilitzar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les 

condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i demés disposicions vigents 

referents a materials i prototips de construcció. 

 

Caraterístiques principas de la instal·lació  

- Instal·lació 

La tensió de subministrament per al subquadre de nova realització és de 230 V. 

 
- Subministre complementari 

En aquest local no és necessari cap tipus de subministrament  complementari. 

 
- Potència 

Subquadre AULES 

A continuació anem a exposar i detallar la demanda de potències de força motriu i 

d’enllumenat. 

 

L - LLUM AULA 1           300 W 

L- LLUM AULA 2           300 W 

L- LUM BANY I INSTAL.LACIONS      27 W 

L- LLUMS EXTERIORS                                                          108 W 

E1 ENDOLLS AULA 1         2450 W 

E2 ENDOLLS AULA 1         2450 W 
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E3 ENDOLLS AULA 2         2450 W 

E4 ENDOLLS AULA 2         2450 W 

E5 TERMO ELECTRIC         1000 W 

 

Potència total:                                                11,50 kW    

 

La Potència Instal·lada serà de 11,50 kW. Considerant que aquesta potència inclou la prevista 

per endolls i que el coeficient d'utilització és del 74%, la Potència Màxima Admissible  serà 8,60 

kW. 

 

Descripció i dimensions dels circuits 

- Caixa general de protecció  

No és objecte d’aquesta reforma. 

 
- Línia general d’alimentació  

No és objecte d’aquesta reforma. 

 
- Comptadors  

No és objecte d’aquesta reforma. 

 
- Derivació individual  

No és objecte d’aquesta reforma. Tot i això, considerarem que la línia d’alimentació entre el 

quadre principal de l’edifici i el subquadre de l’ampliació, haurà de complir amb les mateixes 

prescripcions que una derivació individual. 

 
El conductor, si es fa nou, serà de coure i d'una tensió d'aïllament de 1000 V XLPE. Seran no 

propagadors de l’incendi amb emissió de fums i opacitat reduïda i compliran el que disposa la 

norma UNE 21123 parts 4 o 5 i la norma UNE 21002 (depenent de la tensió nominal de cable.)  

 
Les canalitzacions del cables seran no propagadors de la flama d’acord amb el que disposen 

les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. 

La secció d'aquesta línia estarà constituïda per una fase de 10 mm² + neutre de 10 mm² i 

conductor de terra de 10 mm2. 

 
Instal·lació interior  

- Dispositius generals de comandament i protecció  

S'instal·larà un subquadre per als dispositius generals de comandament i protecció, amb 

dispositius per cada una de les línies de distribució interior que estarà situat en un armari a l’aula 

1, sense accés al públic, tancat amb pany, tal com es pot veure en la documentació gràfica. 

 
Aquests dispositius estaran composats per un interruptor general automàtic de tall omnipolar 

dotat de sobretensions permanents i transitòries, que permetrà el seu accionament normal i de 

interruptors diferencials i magneto tèrmics d'adequada capacitat de ruptura, per la protecció 

contra  corrents de defecte, sobrecàrregues i curtcircuits. 
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La instal·lació s'ha subdividit en varies línies de llum i de força i s’ha tingut en compta que en cas 

de una pertorbació en l’enllumenat aquest afectes a una tercera part de les aules. 

 
Cada un dels circuits estaran degudament indicats i marcats en els quadres de distribució.   

 
- Tipus de materials emprats per canalitzacions i canalitzacions i conductors  

Les canalitzacions es realitzaran segons el que disposen les ITC BT 19 i ITC BT 20.  

Els conductors seran aïllats d'una tensió no inferior a 0,6/1KV XLPE i aniran sota tubs de PVC rígids 

en el fals sostre o de forma superficial. 

 
Els conductors seran aïllats d'una tensió no inferior a 450/750V PVC i aniran sota tubs rígids de 

forma superficial o sota tubs corrugats encastats als paraments. 

 
Els cables elèctrics utilitzats en aquest tipus de locals seran no propagadors de l’incendi amb 

emissió de fums i opacitat reduïda i compliran el que disposa la norma UNE 21123 parts 4 o 5 i la 

norma UNE 21002 (depenent de la tensió nominal de cable.) Les canalitzacions del cables seran 

no propagadors de la flama d’acord amb el que disposen les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 

50086-1. 

 

La connexió entre els conductors es realitzarà en caixes apropiades de material aïllant utilitzant 

borns de connexió. 

 
Tot el material utilitzat en la instal·lació elèctrica complirà amb lo estipulat en el Plec de 

Condicions Constructives del Ministeri d'Indústria i Energia. 

 
Proteccions 

- Contra sobreintensitats  

Tots els circuits estaran protegits contra sobreintensitats, d'acord amb la instrucció ITC BT 22. 

 
- Contra contactes directes  

Per la protecció contra contactes directes, utilitzarem per cada cas un o diversos dels següents 

sistemes: 

 
A) Es recobriran les parts actives per mitjà d'aïllaments que només puguin ser eliminats destruint-

los.  

B) Es Protegiran les parts actives mitjançant barres o evolvents. 

C) Es realitzaran proteccions complementaries mitjançant dispositius de corrent diferencial 

residual.        

 
- Contra contactes indirectes 

Es prendran algunes de les mesures de protecció assenyalades en la instrucció ITC BT 24 i 

compliran amb el que s’indica en la norma UNE 20460, part 4-41 i part 4-47. 
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- Resistència d’aïllament i rigidesa dialèctrica  

La instal·lació haurà de presentar una resistència d'aïllament no inferior a 500000 ohms 

(0,5Mohms), i una rigidesa dielèctrica tal que resisteixi durant un minut una tensió de 1.760 V (en 

tots dos casos respecte a terra). Es mesurarà d'acord amb les normes establertes per la Instrucció 

ITC BT 19.  

   
Posta a terra  

Es preveu la connexió de la posta a terra amb la instal·lació existent, que complirà amb el 

contingut de la Instrucció ITC BT 18. Tots els aparells, preses de corrent i parts accessibles de la 

instal·lació quedaran connectades a la xarxa de terra 

 
Descripció dels aparells receptors 

- Receptors a motor 

Les línies d'alimentació dels motors, es sobredimensionaran per un corrent d'un 25%  més del 

nominal, tal com indica la instrucció ITC BT 47.  

 
Els motors de potència nominal superior a 0,75 kW i tots els situats en locals amb risc d’incendi o 

explosió han d’estar protegits contra curts circuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases 

per mitjà de magnetotèrmics, proteccions de motors o relés tèrmics.  

 

Cal que els motors tinguin limitada la intensitat absorbida a l’engegada a partir de 0,75 kW, tal i 

com s’especifica a la taula 1 de la ITC BT 47. 

 
- Mecanismes i presses de corrent  

Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i la tensió 

nominal de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. 

 
Les alçades dels mecanismes i preses de corrent hauran de seguir les pautes descrites en els 

criteris d’instal·lacions en centres docents. 

 
El tipus i la situació d’aquests serà la que queda especificada en la documentació gràfica. 

 
- Descripció de les condicions d’us d’aparells receptors  

Les condicions d’utilització dels receptors dependran de la seva classe i de les característiques 

del local. En tot cas es tindran en compte les instruccions complementàries ITC BT 19 i 24. 

 
Càlculs       

El càlcul de les seccions dels conductors es basa en conceptes d'intensitat màxima admesa, 

indicats a la ITC BT 19, la caiguda de tensió màxima que s'estableix en aquesta instrucció és d'un 

3% per enllumenat i un 5% per força. 

El detall dels càlculs, expressat en TAULES queda reflectit en l’Annex. 

 

MC 6.10 Instal·lacions d’il·luminació 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i les seves instruccions complementaries (REBET) les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc 
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causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació”. 

Enllumenat funcional 

A les zones de circulació es garantiran el nivell mínim d’il·luminació: 

- Zona de circulacions interiors E>100 lux  

- Zona de circulació exterior E> 20 lux 

 
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lacions d’il·luminació (VEEI) garanteixen els 

fixats pel DE HE3 . 

                           - Zona d’aules VEEI3,5 W/m2 (per a 100lux) 

A les zones d’ús esporàdic com les cambres higiènica el control d’encesa i apagada es 

realitzarà per un sistema de detectors  de presència o per mecanismes temporitzats.  

 
Enllumenat d’emergència 

Es disposarà enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de qualsevol origen 

d’evacuació fins a la sortida a l’exterior. 

Es garantiran els nivells d’il·luminació E, següents: 

- recorreguts d’evacuació E> 1 Lux 

- instal·lacions manuals de protecció contra incendis E> 5 Lux 

 
Disseny i posada en obra 

La col·locació dels equips es realitzarà segons els especificacions dels fabricants, mantenint les 

distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

De forma general, es preveuen làmpades de forma suspesa al cel ras, encastades al fals sostre o 

aplics. La font serà tipus led per a la il·luminació (interior i exterior) i també per a la 

d’emergència. Aquestes tindrà un autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un pilot indicador 

del seu correcte funcionament. 

 
La disposició i quantitat serà la indicada en la documentació gràfica i en els amidaments  i  

qualsevol variació haurà de ser comunicada amb antelació a la propietat i a la Direcció 

Facultativa. 

 
L’enllumenat d’emergència estarà proveït de font pròpia d’energia i la seva alçada de 

col·locació és superior als 2m.  

L’enllumenat d’evacuació proporcionarà a les rutes d’evacuació una il·luminació a nivell del 

terra de 1 lux. 

En els punts que estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis d’ 

utilització manual i en els quadres de distribució tindran una a il·luminació de com a mínim 5 lux. 

 
- Nivell d’il·luminació 

Els nivells d’il·luminació que s’han adoptat compleixen amb els criteris establerts en les guies 

tècniques de l’IDAE. La mitjana d’il·luminació de les diferents sales compleix amb els següents 

valors mitjos:   



385.01  PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT  COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 - Aules     400  ÷ 500 lux 

 - Passos                 150  ÷ 450 lux 

 - Vestíbuls    150  ÷ 450 lux 

 
- Enceses  

Les enceses de l’enllumenat de les diferents aules s’ha projectat tal i com s’indica en la 

documentació gràfica, intentant posar els mecanismes a les entrades i sortides d’aquestes amb 

l’objectiu de fer més còmoda les enceses i així obtenir un estalvi en el consum energètic.  

L’enllumenat de les zones de baixa mobilitat es realitzarà mitjançant interruptors i commutadors i 

a les zones de mobilitat, com banys, etc., es realitzarà mitjançant detectors de presència. En 

cap cas s’utilitzaran les proteccions PIA’s com a interruptors. 

 
Materials i equips. 

El materials i equips compliran les condicions establertes a les instruccions corresponents del RBT i 

altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

El grau de protecció de les lluminàries serà adequat al lloc en que s’ubica. En els locals que es 

considerin humits, l’enllumenat serà del tipus estanc amb un IP44 com a mínim. 

 

Enllumenat general  

L’enllumenat general de les aules es farà mitjançant aplics de paret que proporcionaran llum 

indirecta per rebot a partir dels sostres de color blanc.  S’adjunta el càlcul lumínic.  

 
En els locals que es considerin humits, l’enllumenat serà del tipus estanc amb un IP44 com a 

mínim. 

 
La disposició i quantitat serà la indicada en la documentació gràfica i en els amidaments i per a 

qualsevol variació haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat i a la Direcció 

Facultativa. 

 
Totes les làmpades adoptades seran del tipus Led, amb balast electrònic. 

A continuació es descriuen les diferents lluminàries que s’instal.laran a l’obra: 

- A les aules : Dowlinghts encastats de Led, tipus 1T2923EL de Targetti. De 21 w.  / 3240 

lumens. Color llum 3.000ºK. De color blanc. 

- A l’armari d’instal.lacions : Pantalla estanca IP66 d’ 1 x 16 w, llum LED color 3.000 o 

4000ºK. Model ATLANTIC o equivalent de Lledó Iluminación. 

- Al fals sostre de la cambra higiènica:  Downlight encastat SWAP L EMPOT de 7 w. color 

blanc. Llum Led color 3.000 ºK i 940 lumens. 

- Aplics d’exterior: Aplic Wall RECESSED de 6 w. IP66 . Model Oris negre  amb driver 350-

700mA i kit de muntatge Concret Housing. 

 
Enllumenat especial 

La part de l’edifici ampliada estarà dotada d’enllumenat de seguretat i concretament 

d’evacuació i ambiental. La situació d’aquest enllumenat serà la que es pot veure en la 

documentació gràfica amb les següents prescripcions:  



385.01  PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT  COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 
- L’enllumenat d’evacuació proporcionarà a les rutes d’evacuació una il·luminació a 

nivell del terra de 1 lux. 

- En els punts que estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra 

incendis de utilització manual i en els quadres de distribució tindran una a il·luminació de 

com a mínim 5 Lux. 

- L’enllumenat ambiental proporcionarà una il·luminació horitzontal mínima de 0,5 lux en 

tot el espai considerat,  des de el terra a una alçada de 1 metre. 

- La relació entre la il·luminació màxima i mínima en l’eix dels passos principals serà menor 

de 40. 

- Les condicions de la instal·lació d’aquest tipus d’enllumenat seran les esmentades en la 

instrucció  ITC BT 28. 

 

Dimensionat 

La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància 

mitjana, l’eficiència energètica límit de la instal·lació (VEEI) i la potència màxima d’ïluminació 

instal·lada. 

Per al càlcul de la il·luminància mitjana s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es 

fa segons les prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 

En base a aquestes metodologies de càlcul s’obté: 

Aula 1 

 · Sup: 38,95 m2 

 · Em: 512 lux 

 · Potència instal·lada: 4,85 W/m2 

 · VEEI: 0,94 W/ m2  (per a 100 lux) < VEEI max (3,5 W/ m2  (per a 100 lux)) 

 Aula 2 

 · Sup: 38,70 m2 

 · Em: 512 lux 

 · Potència instal·lada: 5,42 W/m2 

 · VEEI: 1,06 W/ m2  (per a 100 lux) < VEEI max (3,5 W/ m2  (per a 100 lux)) 

Cambra higiènica 

  · Sup: 6,25 m2 

 · Em: 283 lux 

 · Potència instal·lada: 3,06 W/m2 

 · VEEI: 1,18 W/ m2  (per a 100 lux) < VEEI max (4 W/ m2  (per a 100 lux)) 

A l’annex de càlcul es recullen els càlculs de la instal·lació d’il·luminació. 

 

MC 6.11 Telecomunicacions 

Introducció 

La instal·lació de comunicacions pretén dotar d'instal·lacions de xarxa de veu i dades (xarxa 

d'ordinadors, xarxa de telefonia), xarxa de wi-fi, megafonia i intercomunicació, a dues noves 

aules de l’ampliació de l’edifici de l’Escola Sagrat Cor de Solivella. 
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Àmbit d’aplicació 

Aquesta instal·lació té com a objectiu el definir les característiques tècniques i constructives de 

les instal·lacions de comunicacions, que permetin procedir a la seva execució de conformitat 

amb la normativa vigent i a la reglamentació i especificacions relacionades en aquesta 

memòria. 

En l’ampliació d’una part de l'edifici, les instal·lacions que es projecten seran de nova 

implantació, connectant-se aquestes a la instal·lació existent, concretament en el rack existent. 

 
Descripció de l’estat actual de la instal·lació  

Actualment l'edifici està en funcionament, disposant d’una instal·lació de comunicacions.  

 
Normativa 

Les normatives a complir tant en el disseny com en l’execució i els materials, així com els càlculs 

necessaris  queden explicitades  en l’annex corresponent que s’adjunta al projecte són: 

 
Descripció de la instal·lació  

Partint de la reforma d’una part de l'edifici es realitzaran les instal·lacions adequades per a 

poder donar els següent serveis: 

· Instal·lació de xarxa de veu i dades. 

 
Elements que conformen la instal·lació de veu i dades 

Aquesta instal·lació es realitzarà segons les especificacions de cablejat estructurat capaç de 

suportar els diferents serveis de veu i dades i que permet accedir a les xarxes dels serveis 

esmentats en qualsevol punt de l’edifici. 

  
El sistema de cablejat estructurat queda definit com el conjunt d’elements, incloent armaris, 

panells, mòduls, connectors, cables i fuets, instal·lats i configurats per tal de proporcionar 

connectivitat de veu i dades des dels repartidors designats fins a les rosetes dels diferents espais 

com s’indica en la documentació gràfica. 

Es pretén connectar la nova instal·lació al rack existent, que donarà servei als locals objecte 

d’ampliació. 

 
- Armari rack de 19”” 

L’armari del rack és existent, i és on arribaran els cables de tots i cadascun dels punts de 

connexió de l’ampliació de l'edifici, que acabaran en un panell convenientment etiquetat. 

 
- Cable conductor de coure de 4 parells 

El tipus de cable que s’utilitzarà haurà de complir amb els estàndards més avançats, seran 

cables rígid U/UTP no propagadors de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb 

conductors unifilars de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica 

LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. 

 
La distribució de la xarxa de cablatge serà de tipus radial, on tots els cables procedents de 

cadascun dels punts de connexió de les rosetes es farà arribar a l’armari principal de 
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comunicacions. En cap cas la longitud dels cables pot superar els 90 metres, sent necessari en 

aquest cas la col·locació d’elements repetidors intermedis o connexions de fibra òptica.  

  
Els cables finalitzaran en les rosetes amb connexions RJ45 per un extrem, i en panells de preses 

RJ45 per l’altre. 

 
La distribució del cablejat es realitzarà mitjançant tubs encastats, tubs rígids i canaletes 

plàstiques o de material anàleg.  

 
El traçat de la instal·lació serà la que queda reflectida en la documentació gràfica. 

 
- Presa de senyal de veu i dades  

A cada punt de connexió a la xarxa LAN hi haurà una presa doble de veu i dades del tipus RJ-

45. Aquesta presa doble serà del tipus de connexió RJ-45 CAT6 U/UTP. Hi haurà també una presa 

de corrent elèctrica a una distància màxima de 50 cm. de cada punt de presa de senyal de 

veu i dades. 

 
- Cablejat de fibra òptica 

No és objecte d’aquesta ampliació. 

 
- Switch 

No és objecte d’aquesta ampliació. 

 

MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que han de complir 

queden especificades a la Memòria Descriptiva al apartat MD Seguretat en cas d’incendi. 

 
El disseny, l’execució i les característiques dels seus materials, components i equips compliran allò 

que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI (Real Decreto 

513/2017, de 22 de mayo), en les seves disposicions complementaris i en qualsevol altra 

documentació especifica que li sigui d’aplicació.  

 
Les instal·lacions manuals (extintors) disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de 

senyalització. 

 
A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La situació dels 

elements i dels components corresponents s’indica en el plànols. 

 
- Extintors portàtils. 

Es recol·locaran els extintors existents segons plànols. Hi ha dos tipus d’extintors: 

 
- Extintors portàtils de pols i eficàcia  21a -113B, situats segons plànols, cada 15m des de qualsevol 

origen d’evacuació. 

- Extintors portàtils d’anhídrid carbònic, C02, a l’exterior del quadre. 
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La distribució dels extintors queda reflectida als plànols, estant situats de forma que la distància 

de recorregut des de qualsevol punt de origen d’evacuació fins a un extintor sigui com  a màxim 

de 15 m, segons indica l’apartat 1 del DBSI SI4.   

  
Els extintors seran fàcilment visibles, estaran senyalitzats mitjançant els senyals definits a la norma 

UNE 23033-1.Aquestes seran fotoluminiscents de categoria A i visibles en cas de tall en el 

subministrament d’enllumenat, d’acord al punt 2 de la secció SI 4 del Codi Tècnic de 

l’edificació.  Seran visibles en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat 

d’emergència. 

  
D’acord amb el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI RD 513/2017) la 

seva col·locació serà fixada amb un suport als paraments verticals o elements estructurals, per 

un mínim de dos punts mitjançant tacs i cargols, de manera que una vegada disposat sobre el 

suport l’extintor, la part superior quedarà situada entre 80 cm i 120 cm.    

 
Els extintors estaran instal·lats per empreses instal·ladores de protecció contra incendis i estaran 

sotmesos a un manteniment i inspecció periòdica per part d’una empresa especialitzada,  

comprovant el seu estat, la seva accessibilitat i la seva càrrega. 

 

MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp 

No es preveu la seva instal·lació tal com ha quedat justificat a l’apartat d’aquesta memòria MD 

3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 

MC 7 EQUIPAMENT 

- Miralls. Els miralls del banys, segons les descripcions de mides que es faran,  seran Planilux Platex 

de 5/6 mm o equivalent. Aniran acabats amb el cantell polit i se subjectaran amb un mínim de 4 

grapes alemanyes d’acer inoxidable per peça, quan sigui peça petita i 6 o més quan sigui gran. 

 
- Ofici.  L’ofici queda equipat segons plànols específics de detall que formen part del projecte. 

La seva enumeració queda grafiada als plànols i especificada a  l’estat d’amidaments. 

 
- Aparells sanitaris i grifaries  

Els aparells sanitaris i les aixetes  queden especificats a l’estat d’amidaments, conjuntament amb 

les seves quantitats. D’una forma general a continuació s’especifiquen les marques i models 

d’ambdós:  

- Les aixetes seran  monocomandament amb mecanisme tipus Presto a les aules i 

monocomandament normal de Roca o equivalent a l’ofici. 

- Els rentamans seran de porcellana blanca de Roca o d’acer inoxidable. 

 
Es col·loquen  porta-rotllos i penjadors 
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MC 8 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIOR ADSCRITS A L’EDIFICI  

MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequació del terreny 

Als espais exteriors es fa una actuació molt controlada, ja que un cop fet el moviment de terres 

necessari per a fer la fonamentació de l’edifici a construir es fan tan sols aquells destinats a 

l’adequació dels espais en funció del projecte. En aquest sentit fem esment de : 

- Els moviments de terres ( excavacions) destinats  a la fonamentació del nou mur que 

confina la plataforma exterior que hi ha entre els dos edificis. 

 
- El terraplenat compactat de terres procedents de la pròpia obra ( excavació de l’edifici 

principal) per a formar les soleres i rampes confinades pels murs existents, els nous murs i 

els edificis. 

 
- Les excavacions destinades a la fonamentació dels murs que conformen la tanca 

perimetral de l’edificació projectada i de les zones d’unió amb l’edifici existent. 

 
- També queda en aquest apartat el terraplenat de les zones de jardí-pati al costat de la 

nova edificació. 

 

MC 8.2 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals 

- Contenció de terres mitjançant murs, formats per sabates de formigó HA-25 i murs de formigó 

HA-25, armats segons plànols de detall executats a l’efecte. 

 
-  Fonamentació. Els elements de tancament i protecció que es defineixen en el següent apartat 

( les tanques del solar) es recolzen sobre fonaments correguts de formigó HA-25 , amb armats i 

seccions que es detalles en els plànols de fonamentació. 

 

MC 8.3 Elements de tancament i protecció 

Els elements de tancament i protecció es dissenyen mitjançant una tanca metàl·lica que queda 

recolzada sobre un muret de bloc de formigó vist. En detall aquest tipus de tancament queda 

especificat als plànols de detall dels tancaments. 

 

MC 8.4 Vials i zones d’aparcament 

No són objecte d’aquest projecte. 

 

MC 8.5 Zones d’estada, de jocs i altres 

Queden reblerts de terres procedents de la mateixa obra, amb la possibilitat de deixar-los 10 cm 

per sota del seu nivell d’acabat per poder-hi col·locar 10 cm. de sauló compactat. 

 

MC 8.6 Instal·lacions i serveis 

N’hi ha de dos tipus d’instal·lacions a l’exterior: 
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- Les instal·lacions elèctriques destinades a l’enllumenat exterior . Queden explicitades en 

l’apartat de les instal·lacions elèctriques. La seva situació i característiques queda 

consignada als documents gràfics 

 
- Les boques de rec que es col·loquen ( una a cada façana) que queden consignades 

en l’apartat de les instal·lacions de fontaneria i recollides gràficament als plànols 

 

MC 8.7 Jardineria 

L’única actuació de jardineria és l’arrencada de tres moreres que es tornen a replantar a un 

nivell més alt. 

 

MC 8.8 Mobiliari urbà i elements d’urbanització 

No n’hi ha. 

 

MC 9 ALTRES  

MC 9.1 Construccions i instal·lacions temporals 

Durant el transcurs de les obres caldrà tenir en espais independents del Col·legi, i que no 

interfereixin en la seva activitat destinats  a: 

1. Zona d’amuntegament dels materials de l’obra 

2. Zona destinada a vestidors i serveis dels treballadors 

3. Caseta d’obra , on guardar el projecte i altres materials sensibles, i on es puguin fer reunions 

entre l’empresa adjudicatària i la Direcció de l’obra, quan sigui necessari, i atendre a les visites. 

4. Zona destinada a aparcament de cotxes de treballadors i personal extern i zona destinada a 

càrrega i descàrrega de materials. 

 
A tal fi, en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’adjunta un plànol indicatiu de la possible 

organització d’aquest espais esmentats. Aquesta organització inicial podrà ser variada i 

millorada en el corresponent Pla de Seguretat i Salut que haurà de redactar l’empresa 

adjudicatària i aprovar la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’obra. 

 
Al mateix temps caldrà correspondre  a les següents necessitats: 

 
1. La separació real i absoluta entre l’obra i els seus espais adjacents 

2. La formalització, si es necessari, de la separació entre l’obra i l’arribada i recollida del escolars 

per part dels seus pares o persones designades. Aquest trànsit de visites, s’haurà d’assegurar a 

totes hores, però molt especialment en el moment de les entrades i sortides escolars, quan hi ha 

un increment notable de persones al voltant de l’escola. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

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 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 

(BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 

(BOE 27/12/2019). 

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

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

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

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

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

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

24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

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

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza 

de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 

oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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

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

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPS (DOGC 26/10/2012) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

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

 

Protecció enfront del soroll 

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

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

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

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

 

Estalvi d’energia 

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

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

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

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

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

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 

estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 

indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

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

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

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

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

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

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

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 

(BOE 27/12/2019). 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
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RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

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

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

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

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

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica  

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

elèctriques 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 

potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades 

a la xarxa elèctrica 

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

les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten 

a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat 

industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

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

línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 

elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

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

modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

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

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 

de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 

administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 

los edificios 

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

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
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Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

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

Normatives de productes, equips i sistemes  

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 

RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

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

l’EHE-08. 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
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Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

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

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

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

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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385.01  PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT  COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA SUA 8 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP 



SU -8CTE Paràmetres del DB SU  exigències de
Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)

Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

=
310

5,5
Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E

e

a

N

N
1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

385.01 Ampliació de l'Escola " Sagrat Cor" de Solivella (FASE 1 + FASE 2)

✔

Solivella

4,00

4.090,80

4,00 4.090,80 0,008182

0,001833

0,001833

0,008182
0,78

✔

0,008182 0,001833

✔

1,00

✔

1,00

✔

✔

3,00

✔

1,00

No

4,00

0,50
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MA HR PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 



HR K-1 

Annex K Fitxes justificatives 

K.1 Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic 
 
Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus Característiques 
de projecte exigides 

 m (kg/m2)=  
 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

 
Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4) 
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 

a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 
 
Solució d'elements de separació verticals entre:…AULA i AULA  

Elements constructius Tipus 
Característiques 

de projecte exigides  

Element de separació vertical Element base  m (kg/m2)=  
 

≥  
 

   RA (dBA)=  
 

≥  
 

Extradosat pels 
dos costats  ∆RA (dBA)=  

 

≥  
 

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Porta o finestra 
Vidriera 4+4 RA (dBA)= 30 

 

≥ 30 
 

Tancament 
Enva mobil RA (dBA)= 30 

 

≥ 30 
 

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals 
Façana Tipus Característiques 
  de projecte exigides  
  m (kg/m2)=  

 

≥  
 

  RA (dBA)=  
 

≥  
 

 
Solució d'elements de separació verticals entre:…AULA i CAMBRA HIGIENICA 

Elements constructius Tipus 
Característiques 

de projecte exigides  

Element de separació vertical Element base  m (kg/m2)=   
 

≥  
 

   RA (dBA)=  
 

≥  
 

Extradosat pels 
dos costats  ∆RA (dBA)=  

 

≥  
 

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Porta o finestra 
Vidriera 4+4 RA (dBA)= 30 

 

≥ 30 
 

Tancament 
 RA (dBA)=  

 

≥  
 

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals 
Façana Tipus Característiques 
  de projecte exigides  
  m (kg/m2)=  

 

≥  
 

  RA (dBA)=  
 

≥  
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Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana Nord 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits 
Característiques 

de projecte exigides 

Part cega 
Façana: Monocopa + paret 
gero + aïllament e=110mm+ 
placa de paldur 

22,41 
 

=Sc 

71% 

RA,tr(dBA) 

= 54 
 

≥ 35 
 

Buits 
Fusteria alumini lacat tren-
cament de pont tèrmic+Vidre 
3+3/12/4+4 

15,93 
 

=Sh 
RA,tr(dBA) 

= 39 
 

≥ 31 
 

(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 
Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana Sud 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) 
% Buits 

Característiques 
de projecte exigides 

Part cega 
Façana: Monocopa + paret 
gero + aïllament e=110mm+ 
placa de paldur 

22,41 
 

=Sc 

86,0 

RA,tr(dBA) 

= 54 
 

≥ 35 
 

Buits 
Fusteria alumini lacat tren-
cament de pont tèrmic+Vidre 
3+3/12/4+4 

19,26 
 

=Sh 
RA,tr(dBA) 

= 39 
 

≥ 33 
 

 
 
Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana Est 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) 
% Buits 

Característiques 
de projecte exigides 

Part cega 
Façana: Monocopa + paret 
gero + aïllament e=110mm+ 
placa de paldur 

26,52 
 

=Sc 

16,28 

RA,tr(dBA) 

= 54 
 

≥ 35 
 

Buits 
Fusteria alumini lacat tren-
cament de pont tèrmic+Vidre 
3+3/12/4+4 

4,32 
 

=Sh 
RA,tr(dBA) 

= 39 
 

≥ 28 
 

 

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana Oest 
Elements 
constructius Tipus 

Àrea (1) 
(m2) % Buits 

Característiques 
de projecte exigides 

Part cega 
Façana: Monocopa + paret 
gero + aïllament e=110mm+ 
placa de paldur 

25,24 
 

=Sc 

10,77 

RA,tr(dBA) 

= 54 
 

≥ 35 
 

Buits 
Fusteria alumini lacat tren-
cament de pont tèrmic+Vidre 
3+3/12/4+4 

2,72 
 

=Sh 
RA,tr(dBA) 

= 39 
 

≥ 25 
 

 

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Coberta invertida plana acabada grava 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) 
% Buits 

Característiques 
de projecte exigides 

Part cega Coberta invertida plana 
acabada grava 103,75 

 

=Sc 
0 

RA,tr(dBA) = 52 
 

≥ 33 
 

Buits  
 

 
 

=Sh 
RA,tr(dBA) =  

 

≥  
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K.4 Fitxes justificatives del mètode simplificat del temps de reverberació 
 

Tractaments absorbents uniformes del sostre: Aula 1 

Tipus de recinte 

h 
Altura lliure, (m) 

St 
Àrea del 
sostre. 

(m2) 

ααααm,t 

Coeficient d'absorció acústica mitjà 

Aules 
(fins a 250 m3) 

Sense butaques 
entapissades 2,70 38,95 














−−−−⋅⋅⋅⋅====αααα

tS

12,0
23,0ht,m  = 0,58 

 

Amb butaques 
entapissades   26,0

tS

12,0
32,0ht,m −−−−













−−−−⋅⋅⋅⋅====αααα  =  

 

Restaurants i menjadors   












−−−−⋅⋅⋅⋅====αααα

tS

12,0
18,0ht,m  =  

 

 

Tractaments absorbents uniformes del sostre: Aula 2 

Tipus de recinte 

h 
Altura lliure, (m) 

St 
Àrea del 
sostre. 

(m2) 

ααααm,t 

Coeficient d'absorció acústica mitjà 

Aules 
(fins a 250 m3) 

Sense butaques 
entapissades 2,70 38,70 














−−−−⋅⋅⋅⋅====αααα

tS

12,0
23,0ht,m  = 0,58 

 

Amb butaques 
entapissades   26,0

tS

12,0
32,0ht,m −−−−













−−−−⋅⋅⋅⋅====αααα  =  

 

Restaurants i menjadors   












−−−−⋅⋅⋅⋅====αααα

tS

12,0
18,0ht,m  =  

 

 
 

Tractaments absorbents addicionals al del sostre: Aula 1 

Element Acabat 
S 

Àrea, 
(m2) 

ααααm 

Coeficient d'absorció acústica 
mitjà 

Absorció acús-
tica (m2) 

Sm ⋅⋅⋅⋅αααα  
500 1000 2000 ααααm 

Sostre perforat amb 

forats aleatoris  
Perforat 32,30    0,70 22,61 

tS·t,m

n

1i
iS·i,m αααα====

====

αααα∑∑∑∑ =  
 

22,61 

 
 

Tractaments absorbents addicionals al del sostre: Aula 2 

Element Acabat 
S 

Àrea, 
(m2) 

ααααm 

Coeficient d'absorció acústica 
mitjà 

Absorció acús-
tica (m2) 

Sm ⋅⋅⋅⋅αααα  
500 1000 2000 ααααm 

Sostre perforat amb 

forats aleatoris  

 

Perforat 
31,75    0,7 22,22 

tS·t,m

n

1i
iS·i,m αααα====

====

αααα∑∑∑∑ =  
 

22,22 
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MA HE1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 



Condicions per al control de la demanda energètica   HE  1  
 Projecte d'execució 

  

 

Obra nova i  ampliac ió   
Ús diferent  a l  d’habitatge 
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Referència de projecte:  

DADES  

 

Tipus d’intervenció:   Obra nova 

 Ampl iació  

  

Ús de l’edif ici:   Compacitat(1) :  m³/m² 

  

Zona climàtica hivern:  A B C D E 

EXIGÈNCIES  

Condicions de l’envolupant tèrmica  

Verificació de l'exigència mitjançant:  

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

 

Transmitància tèrmica dels elements: 
U element 

W/m²K 

   Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US)  ≤ 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC)  ≤ 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
l’envolupant tèrmica (UMD) 

 ≤ 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

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

 ≤ 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%   ≤ 5,70 

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

 

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (2) (3)  
 

   
Coeficient global de transmissió  

màxim*, W/m²K 

 
Coeficient global de transmissió de l’envolupant:  

K envolupant 
W/m²K 

  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 

 - Envolupant tèrmica   ≤      

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

 

 
 

 

 
Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (4)  

El paràmetre de control solar (qsol:jul) de:  

                                       =              kWh/m²·mes  ≤   al valor límit  qsol;jul,lim =  4 kWh/m²·mes. 

385.01 Ampliació del CEIP " Sagrat Cor" de Solivella (FASE

✔

Docent 0,98

✔

✔

✔

✔

0,48

0,25

2,10

✔

0,61 0,65

✔

l’ampliació



Condicions per al control de la demanda energètica   HE  1  
 Projecte d'execució 

  

 

Obra nova i  ampliac ió   
Ús diferent  a l  d’habitatge 
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EXIGÈNCIES  

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)  

 

Permeabilitat a l’aire de les obertures:   

 Permeabilitat a l’aire màxima,  m³/h·m² 

 Q100  obertures 

m³/h·m² 

  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 

 - Obertures de l’envolupant  ≤ 27 27 9 9 9 

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

 

 

  Limitació de descompensacions  

 

Transmitància tèrmica de les particions interiors: 
U element 

W/m²K 

 Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 

  Zo n a c l i màt ica  d ’ h iv er n  

  A B C D E 

 - Particions entre unitats  
del mateix ús  

 

horitzontals  ≤ 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals  ≤ 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

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

horitzontals  
i verticals 

 ≤ 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

  

 

Limitació de condensacions  

 Verificació de l'exigència mitjançant: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

(3) En el cas d'ampliacions, només s'aplicarà el valor límit Klim si la superfície o el volum construït s'incrementa > 10%. 

(4) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)  

✔

6,00

✔

✔

3

✔

✔

1,00
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA
Nom de l’edifici Ampliació del CEIP "Sagrat Cor" de Solivella
Adreça Carretera de Montblanc a Artesa
Municipi Solivella Codi Postal 43412
Província Tarragona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica C3 Any construcció 20
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) CTE 2013
Referència/es cadastral/s 7808006CF4970H0001UQ

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
● Edifici de nova construcció ○ Edifici Existent

○ Habitatge ● Terciari
○ Unifamiliar ● Edifici complet
○ Bloc ○ Local

○ Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Amadeu Matosas Parisa NIF(NIE) 37655338Z

Raó Social ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS
Arquitectura i Disseny SLP NIF B60447661

Domicili Pau Claris 83, 1r 1ra
Municipi Barcelona Codi Postal 08010
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail info@alarcon-matosas.com Telèfon 93318179
Titulació habilitant segons normativa vigent Arquitecte Superior
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.4

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 94.5

B94.5-153.6

 224.8 CC153.6-236.3

D236.3-307.2

E307.2-378.0

F378.0-472.6

G≥ 472.6

A< 18.4

B18.4-29.9

 42.4 CC29.9-45.9

D45.9-59.7

E59.7-73.5

F73.5-91.9

G≥ 91.9

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:05/11/2020

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 83.9

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

Coberta_invertida Coberta 83.9 0.25 Conegudes
Façana_Nord Façana 12.58 0.27 Conegudes
Façana_Sud_2 Façana 0.0 0.27 Conegudes
Façana_Sud_1 Façana 0.0 0.27 Conegudes
Façana_Est_1 Façana 22.26 0.27 Conegudes
Façana_Est_2 Façana 2.21 0.27 Conegudes
Façana_Oest_2 Façana 6.62 0.27 Conegudes
Façana_Oest_1 Façana 22.53 0.27 Conegudes
Terra Sòl 83.9 0.48 Estimades

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància

Mode
d’obtenció.
Factor solar

FA4_FA5 Hueco 12.15 2.09 0.62 Conegut Conegut
FA3 Hueco 11.91 2.09 0.62 Conegut Conegut
FA1 Hueco 11.91 2.09 0.62 Conegut Conegut
FA7 Hueco 4.55 2.09 0.62 Conegut Conegut
FA2 Hueco 2.43 2.09 0.62 Conegut Conegut
FA8 Hueco 0.64 2.09 0.62 Conegut Conegut
FA9 Hueco 1.44 2.09 0.62 Conegut Conegut
FA10 Hueco 0.64 2.09 0.62 Conegut Conegut



Data 05/11/2020
Ref. Cadastral 7808006CF4970H0001UQ Pàgina 3 de 6

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

CALEFACCIO Caldera estàndard 24.0 66.0 Gasoil C Estimat
TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

TOTALS Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 152.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

ACS Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
TOTALS ACS

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Edifici objecte 8.77 1.75 500.00 Estimat
TOTALS 8.77

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Edifici 83.9 Intensitat Alta - 8h
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C3 Ús Intensitat Alta - 8h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 18.4

B18.4-29.9

 42.4 CC29.9-45.9

D45.9-59.7

E59.7-73.5

F73.5-91.9

G≥ 91.9

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] C
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] G

11.97 17.50

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] C
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] B

5.62 7.27

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 30.40 2550.45
Emissions CO2 per combustibles fòssils 11.97 1004.04

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 94.5

B94.5-153.6

 224.8 CC153.6-236.3

D236.3-307.2

E307.2-378.0

F378.0-472.6

G≥ 472.6

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] C
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] G

45.37 103.33

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] C
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] B

33.21 42.92

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 14.9

B14.9-24.2

 25.4 CC24.2-37.2

D37.2-48.4

E48.4-59.6

F59.6-74.5

G≥ 74.5

A< 14.4

B14.4-23.3

 34.0 CC23.3-35.9

D35.9-46.6

E46.6-57.4

F57.4-71.8

G≥ 71.8

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Apartat no definit
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
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Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució per a l’ampliació de l’Escola “Sagrat Cor” de Solivella 
                (FASE 1+ FASE 2) 
 
 
Emplaçament 
Adreça: Solivella 
Codi Postal:  43412 Municipi: Solivella 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Solivella DNI/NIF: P4314900D 
Adreça:  Plaça Major, 1 
Codi Postal: 43412  Municipi: Solivella                               Comarca: Conca de Barberà 
 
Autors projecte 
Nom: Núm. col.: 
Amadeu Matosas Paris 10651-8 
Pedro Alarcón Puche 10244-1 
 
L’arquitectes: 
 
 
 

 
Signatures 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lloc i data: Barcelona, octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Introducció 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció 
del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i 
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. 
Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 
manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 

l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 

sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 

consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 

clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre 
les que es destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada 
que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades 
-, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han 
intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest 
llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 
conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o 
no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats 
previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Escolar Planta Baixa exenta 
Usos subsidiaris: Situació: 
No  
 
 
 
 
 



385.01  PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT  COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 

Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals 
aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar 
la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de 
càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels 
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de 
contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en 
algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element 
constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment 
de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord 

amb el grau de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es 
facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i 
de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments 
pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació 
d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i 
la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents 
zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrad

a 
kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

A 
Zones 
residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions 
en hospitals i hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació 
(escales, replans i portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació 
(escales, replans i portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B 
Zones 
administratives 

 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació 
(escales, replans i portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les 
superfícies 
corresponents 
als usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 
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C3 

Zones sense obstacles que 
impedeixin el lliure moviment de 
les persones com vestíbuls 
d’edificis públics, administratius, 
hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o 
activitats físiques 

5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de 
concert, estadis, etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 

Zones 
comercials 

D1 Locals comercials 
5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o 
grans superfícies 

5– (700) 7 – (500) – 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes 
total <30kN –3.000Kg) 

2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 

Cobertes 
accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 
20º 

1– (100) 2– (200) – 

G2 
Cobertes amb inclinació superior 
a 40º 

0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la 
sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria d’ús amb la 
que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un 
element portant o un terreny que dona 
empentes sobre altres elements estructurals 

zones 
privades  

1– (100) – – 

zones 
públiques 

3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, 
si s’escau, la distribució de la càrrega de les diferents zones 
i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, 
si s’escau, la distribució de la càrrega de les diferents zones 
i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic 
SE-AE del CTE ? 

SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 
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Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  
així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de 
no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques 
als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot 
lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, 
en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, 
obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 

pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta invertida plana, no transitable, acabat amb 
grava 

Sostre Planta Baixa 

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  
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Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la 
formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que 
puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes 
tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les 
aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als 
desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un 
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per 
tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les 
xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment 
periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de 
garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o 
d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar 
als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les 
mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona 
afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i 

estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, 

tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 

trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, 
ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, 
aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A 
aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que 
puguin representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema 
d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la 
seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments 
de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes 
s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar 
els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot 
estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un 
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes 
idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions 
de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o 
protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la 
façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al 

buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 

trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, 
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
Xarxa pública 
Situació clau general de l’edifici: 
Edifici existent 
Tipus comptadors: Situació: 
Comptador individual Edifici existent 
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi 
manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència 
prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels 
aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua 
diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: 
limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes 
temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin 
les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia 
de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
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Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà 
la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de 
netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar 
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament 
per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 
l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi 

habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a 

propis i a tercers. 
• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per 

evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum 
humà i de l’aigua calenta sanitària. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb 
hidromassatge d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o 
d’hidromasatge i d’altres). 

 
 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Edifici existent  
Tipus comptadors: Situació: 
Comptador individual Edifici existent 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació 
no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs 
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considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar 
– de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici 
d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es 
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra 
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de 
corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial 
desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un 
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia 
de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció 
normatius respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos 
que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic 
del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 

làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, 
gas o un altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a 
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions 
de manteniment facilitades pels fabricants. 
 

 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, 
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, 
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els 
tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa 
de desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar 
i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons 
dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de 
desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal 
d’evacuació es revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 



385.01  PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT  COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic 
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 
Ampliació de radiadors aigua calenta des de caldera existent  
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i 
termòstats les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús 
previst i de la seva freqüència.  
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa autoritzada.  
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, 
sempre d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

 
 
Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
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La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació del porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en 
la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 

 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a 
l'ús projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Extintors Segons plànol projecte 
 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles 
tercers – es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a 
l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma 
(polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les 
seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de 
manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es 
restitueixin al seu correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal 
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar 
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot 
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adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si 
s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la 
responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel 
sinistre. 
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LUMEN'S BOULEVARD 7

Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (AULAS)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

512 lx

(≥ 500 lx)

36.8 lx 920 lx 0.072 0.040 S2

Plano útil (BAÑO)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

283 lx

(≥ 500 lx)

24.9 lx 585 lx 0.088 0.043 S4

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo _ Aula 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

566 lx 204 lx 881 lx 0.36 0.23 S5

Superficie de cálculo _ Aula 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

527 lx 51.8 lx 850 lx 0.098 0.061 S6

Superficie de cálculo _ Baño

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

328 lx 128 lx 524 lx 0.39 0.24 S7
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Superficie de cálculo _ Aula 1

(UGR)

Máx.

deslumbramiento

a

135°

máx 26.4

Nominal ≤19.0

Área del ángulo

visual

0° - 180°

Amplitud de paso 15°

Altura 0.800 m

Índice S5
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Superficie de cálculo _ Aula 2

(UGR)

Máx.

deslumbramiento

a

150°

máx 25.0

Nominal ≤19.0

Área del ángulo

visual

0° - 180°

Amplitud de paso 15°

Altura 0.800 m

Índice S6
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MA DRECRET D’ECOEFICIÈNCIA 



DADES DE L'EDIFICI:

x
Usuaris

38

AIGUA tots els usos P A

S

S
S

S

(5)

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

cal justificar-ho adequadament a la memòria

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

S

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

N
per protecció patrimoni cultural català

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i 
una d’aigua calenta 

Usuaris

Nova edificació

Conca de Barberà

Gran rehabilitació

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres escolars sense dutxes

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

V3.1.0

Sa un espai comunitari
S

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

60%

al'interior de les unitats privatives
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

152

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km ≤ 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km ≤ 3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

385.01 Ampliació de l'Escola "Sagrat Cor de Solivella" (FASE 1 + FASE 2)

Solivella

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

ENERGIA tots els usos

Situació:

Municipi:

X

PROJECTE (1)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

AIXETES

AILLAMENT TÈRMIC

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   

S

l’edifici no compta amb suficient assolellament

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

60%

IV

S

l/dia

(4)

38

1/2
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3

14

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 

el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, 

Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

M

PUNTS
M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies 
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K

PROJECTE

S

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

2/2
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INDEX 

01.-  Situació, emplaçament i planejament urbanístic                                                                                         e: 1/5.000 1/2.500 i s/e 
02.-                                                                                                 Topogràfic. Estat actual e:1/250 
03.-  Estat actual i àmbit d’aplicació. Planta coberta e:1/250 
04.-  Estat actual. Planta baixa                                                         e:1/250 
05.-                                      Estat projectat. Planta coberta                   e:1/250 
06.-  Estat projectat. Planta baixa                                                                                                e:1/100 
07.-  Estat projectat. Alçats e:1/100 
08.-                                                 Estat projectat. Seccions tranversals T1 i  T2 i  

seccions longitudinals L1 i L2        
e:1/100 

09.-                                                       Estat projectat. Seccions longitudinals L3, L4 i L5       e:1/100 
10.-                                                                                              Estat actual. Planta general de l’enderroc e:1/250 
11.-  Replanteig. Eixos de replanteig. Planta e:1/100 
12.-  Moviments de terres. Excavació general                                                                                                e:1/100 
13.-  Fonamentació. Quadres e:s/e 
14.-  Fonamentació. Planta. Nivells e:1/100 
15.-  Fonamentació detalls e:1/50, s/e 
16.-  Estructura. Quadre de pilars e:s/e 
17.-  Estructura. Quadres e:s/e 
18.-  Estructura. Sostre planta baixa. Sostre badalot. 

Geometria i armats horitzontals 
e:1/75 

19.-  Estructura. Sostre planta baixa. Sostre badalot. 
Geometria i armats verticals 

e:1/75 

20.-  Estructura. Armat jàsseres. Detalls e: s/e 
21.-  Enderroc i obra nova. Planta baixa. Estat actual i projectat e:1/100 
22.-  Envolvent sobre rasant. Planta coberta. Estat projectat e:1/100 
23.-  Envolvent sobre rasant (façana), compartimentació, acabats i 

fusteria. Planta baixa. Estat projectat 
e:1/100 

24.-  Sistema de compartimentació horitzontal. Fals sostres. Planta 
baixa. Estat projectat 

e:1/100 

25.-  Fusteria exterior. Serralleria. Estat projectat e:1/75, 1/50 
26.-  Fusteria interior. Estat projectat e:1/50 
27.- Instal·lacions. Sanejament d’aigües pluvials.  

Sanejament aigües residuals 
e:1/100 

28.-  Instal·lacions. Evacuació d’aigües pluvials i residuals. 
Planta baixa 

e:1/100 

29.-  Instal·lacions. Evacuació d’aigües pluvials. Planta coberta e:1/100 
30.-  Instal·lacions. Fontaneria. Planta baixa e:1/100 
31.-  Instal·lacions. Extracció de banys. Instal·lacions tèrmiques 

(calefacció). Planta baixa 
e:1/100 

32.- Instal·lacions elèctriques i d’il·luminació  e:s/e 
33.- Instal·lacions elèctriques. Esquema unifilar e:s/e 
34.- Instal·lacions de protecció contra incendis i senyalització 

d’evacuació. Planta baixa 
e:1/100 

35.- Detalls. Sistema envolvent. Façana oest e:1/10 
36.- Detalls. Sistema envolvent. Façana sud e:1/10 

37.- Espais exteriors. Soleres de paviment. Planta i detalls e:1/100 i 1/20 

38.- Espais exteriors. Murs d’urbanització. Alçats i seccions e:1/50 

39.- Espais exteriors. Acabats, serralleria i evacuació d’aigües 
pluvials. Planta 

e:1/100 

40.- Espais exteriors. Serralleria e:1/50, 1/20 i 1/10 
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DOCUMENTS 
 
Article 1.-Aquest plec de condicions, juntament amb la memòria i plànols, són els documents 

que han de servir de base per la total realització de les obres i per consegüent d’obligada 

observança pel contractista de les obres. Totes les condicions d’execució i qualitat, així com 

condicions de recepció de materials i característiques dels mateixos, que constin a la memòria 

del present projecte es consideraran condicions facultatives i tècniques del present plec de 

condicions. 

 
 
INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE 
 
Article 2.-Correspon exclusivament a la direcció facultativa la interpretació del projecte i la 

consegüent expedició d’ordres complementàries gràfiques o escrites, pel desenvolupament del 

mateix. La direcció facultativa podrà ordenar abans de l’execució de les obres, les 

modificacions de detall del projecte que cregui oportunes, sempre que no alterin les línies 

generals d’aquest, no excedeixin de la garantia tècnica i sigui raonablement aconsellades per 

eventualitats sorgides durant l'execució dels treballs o per millores que cregui convenient 

introduir. Correspon també a la direcció facultativa apreciar les circumstàncies en les quals, a 

instàncies del contractista, pot proposar-se la substitució de materials d’ equivalent qualitat o 

naturalesa. 

El contractista no podrà alterar cap part del projecte sense autorització de l’arquitecte director 

de l’obra. El Contractista tindrà al menys un encarregat al front de l’obra, que serà el 

responsable del manteniment de la disciplina de les obres al seu càrrec. Els seus coneixements 

han d’ésser suficients com per interpretar les ordres de la direcció facultativa, i podrà signar 

“l’enterat” a les ordres que per escrit doni en el llibre d’ordres la direcció facultativa en absència 

del contractista.  

 
 
MEDIS AUXILIARS 
 
Article 3.-El Contractista ha de proporcionar totes les eines i elements necessaris per la realització 

de les obres i tots ells en disposició de ser emprats en qualsevol moment i en condicions de 

seguretat.  

 
 
LLIBRES D’ORDRES 
 
Article 4.- El Contractista tindrà a l’obra en tot moment l’anomenat “Llibre d’ordres i assistències” 

amb les seves fulles segellades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (1) Estarà a 

disposició de l’arquitecte director i de l’arquitecte tècnic o aparellador. La direcció tècnica 

consignarà, quan ho cregui oportú, les ordres que necessiti comunicar i les observacions de que 

hagin de quedar constància. El contractista o encarregat de l’obra signarà a continuació de 

cada inserció “l’assabentat” i la data en que ho fa obligant-se al seu compliment. 
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S’acatarà la norma del 9 de Juny de 1971 per la que es dicten normes sobre el llibre d’ordres i 

assistència a les obres d'edificació. També guardarà el contractista a l’obra una col·lecció de 

plànols i plecs de condicions a disposició de la direcció tècnica. 

 
(1) El llibre d’ordres i assistències tradicional podrà ser substituït, a criteri de la Direcció 

Facultativa, per un sistema de llibre de visites en format digital elaborades per la DF i que es 

faran arribar al Constructor en un màxim de 48 h.   En cas d’ordres importants, donades de 

paraula a l’obra, aquestes s’enviaran d’immediat per correu electrònic o qualsevol altra sistema 

. També es podrà utilitzar el nou Llibre d’ordres Digital  ( desenvolupat pel CSCAE). 

 
 
INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
Article 5.- Serà missió exclusiva de la direcció facultativa de les obres: 

La direcció tècnica tindrà lliure accés a tots els punts de treball i al magatzem de materials 

d’aplicació a l’obra. La direcció facultativa podrà ordenar la realització de qualsevol tipus 

d’obres i assajos tendents a comprovar l’existència de possibles defectes, no aparents, de 

construcció o de materials de qualitat diferent, anant a càrrec del contractista totes les 

despeses, sense dret a indemnització en cas de confirmar-se l’existència d’aquests defectes. 

 
 
L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Article 6.- Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4. de 

les Tarifes d’Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 

d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Redactar, quan es demani, l’estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de 

l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 

d) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament amb 

l’Arquitecte i amb el Constructor. 

e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el 

treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

f) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb 

les regles de bona construcció. 

g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les 

freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres 

comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’ acord amb el 

projecte i la normativa tècnica  aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor, 

donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s’adoptaran les 

mesures que calguin donant-ne compte a l’Arquitecte. 

h) Fer els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a 

les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 

i) Subscriure, juntament amb l’Arquitecte, el certificat final d’obra. 



 
385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 

EL CONSTRUCTOR 
 
Article 7.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 

treball. 

c) Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 

dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzen, 

comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 

l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 

garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi 

practiquin. 

g) Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 

l’acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 
 
DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 8.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 

documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra 

contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Article 9.- El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució i de l’Estudi de Seguretat i Higiene, 

presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte 

Tècnic de la Direcció facultativa o qui ostenti l’encàrrec de coordinació  Seguretat i Salut en 

fase d’obra. 
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OFICINA A L’OBRA 
 
Article 10.- El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 

adequat, on s’hi puguin extendre i consultar els plànols. En l’esmentada oficina hi tindrà sempre 

el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

El projecte d’Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l’Arquitecte. 

La Llicència d’obres. 

El Llibre d’Ordres i Assistències. 

El Pla de Seguretat i Higiene. 

El Llibre d’Incidències. 

El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5. j). 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 

condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada ( sempre i quant 

la obra ho requereixi, a judici de la DF)  

 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Article 11.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 

delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 

facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 

Contracta. Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5. Quan la 

importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de “Condicions particulars 

d’índole facultativa” el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, 

segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 

Constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 

del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l’Arquitecte per ordenar la paralització 

de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L’OBRA 
 
Article 12.- El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 

present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l’Arquitecte o l’Aparellador o 

Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 

pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que 

calguin per a la comprovació dels amidaments i liquidacions. 

 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 13.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 

construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
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documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 

disposi l’Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 

d’obra i tipus d’execució. En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions 

particulars, s’entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la 

propietat tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 

100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 14.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 

precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 

subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi, tant de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. Qualsevol 

reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 

haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, el qual 

donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

 
Article 15.- El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, 

segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 

correcta interpretació i execució del projecte. 

 
 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.- L’Arquitecte tècnic, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 

requerir el Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la 

pertorbació. 

 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 

industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 

perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 
 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra i el seu tancament o 

vallat. L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 
 
REPLANTEIG 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 

referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. 

Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
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El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 

vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un 

plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l’omissió 

d’aquest tràmit. 

 
 
COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 

Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 

assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 

l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l‘Arquitecte i a 

l’Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 

d’anticipació. 

 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 

excepte aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 

convenient variar. 

 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, 

no s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’Arquitecte tècnic 

en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció 

de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un 

pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 

 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 

pugés començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 

terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de la Contracta, 

previ informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 

l’Arquitecte la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a 

això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada 

causa sol·licita. 
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RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres 

estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 

excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li hagués proporcionat. 

 
 
CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 26.- Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions 

que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 

la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l’Arquitecte o l’Aparellador o Arquitecte Tècnic al 

Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a l’article 

11. 

 
 
OBRES OCULTES 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de 

l’edifici, el Contractista  n’aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament 

definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n’entregaran: un a l’Arquitecte; l’altre a 

l’Aparellador; i el tercer, al Contractista. 

Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d’anar suficientment 

acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Article 28.- El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 

les “Condicions generals i particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i 

cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmentat 

document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 

seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense 

que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l’Aparellador o Arquitecte 

Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 

d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte. Com a conseqüència de 

l’expressat anteriorment, quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els 

treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 

preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 

verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 

enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi contractat, i tot això a càrrec de la 

Contracta. Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció 

ordenades, es plantejarà la qüestió davant l’Arquitecte de l’obra, que ho resoldrà. 
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VICIS OCULTS  
 
Article 29.- Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de 

vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i 

abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per 

reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 

l’Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis 

existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA  
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 

punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 

Tècniques preceptiu una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la 

seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic una 

llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les 

indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
Article 31.- A petició de l’Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 

l’anticipació prevista en el Calendari de l’Obra. 

 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 

en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 

utilitzables en l’obra. Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quan així sigui establert en 

el Plec de Condicions particulars vigent en l’obra. 

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l’obra quan així ho ordeni 

l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 

taxació, tenint en compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu transport. 

 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS  
 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 

prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca 

de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al 

seu objecte, l’Arquitecte, a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 

Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al 

qual es destinen. Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els 

materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les 

despeses a la Contracta. Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin diferents als 

especificats en projecte, però acceptables a criteri de l’Arquitecte, es rebran, però amb la 



 
385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 

rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en 

condicions.  

 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 

intervinguin en l’execució de les obres, seran per compte de la contracta. Tot assaig que no hagi 

resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec 

també de la Contracta. 

 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra 

ofereixi bon aspecte. 
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PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B01 -  LÍQUIDS 

B011- -  AIGUA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

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

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per 
determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar 
la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
 
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 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. 
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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. 
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 
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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 CRITERI 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). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 
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 
- 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 
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- 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. 
 
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. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B03L- -  SORRA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la 
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements 
justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que 
se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  
reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una 
absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un 
anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 

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

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
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 
- 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 
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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 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant 
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 
l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar 
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per 
realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les 
condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de 
l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder 
realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o 
illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els 
fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació 
de formigó d'ús no estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B04 -  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 

B041- -  MATACÀ 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Pedra de forma arrodonida o polièdrica, d'una grandària entre un i dos punys, que es pot agafar amb una mà. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia sense forats, esquerdes, símptomes de meteorització, ni restes de terra o de matèria orgànica. 
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm): 
- Pedra granítica:  >= 100 N/mm2 
- Pedra calcària:  >= 30 N/mm2 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 4,5% 
Coeficient de saturació:  <= 75% 
Ió sulfat (UNE 7-245):  <= 1,2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: Cal evitar el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B053- -  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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: 
- 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. 
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 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 
 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 
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 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 CRITERI D'AMIDAMENT 

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 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 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 
 
 
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B055- -  CIMENT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, 
mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i 
mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 
de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del 
ciment. 
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CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 
de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons 
aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 

 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i 
CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 
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Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 
(ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns 
blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 
22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe 
amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 
especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o 
additiu emprat 
 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que 
acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR 
(MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de 
les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
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- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar 
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver 
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 
l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal 
de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el 
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos 
estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
 
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 

B062- -  PUNTAL 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
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. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
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 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
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Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 

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 CRITERI 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 

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 

B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 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. 
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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 
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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                 ¦ 
¦    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 
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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 CRITERI 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 (PG-3). 
 
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 
     - 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.  
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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. 
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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. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B07 -  MORTERS DE COMPRA 

B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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 CRITERI 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 DE RECEPCIÓ 

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. 
 
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B07 -  MORTERS DE COMPRA 

B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
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 
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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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 

MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel 
fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les 
seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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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. 
 
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B09 -  ADHESIUS 

B090- -  ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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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 CRITERI 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 

B094- -  ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
 
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) 
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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 
 
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 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
 
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 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0AK- -  CLAU 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
 
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 CRITERI 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 

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 

B0AM- -  FILFERRO 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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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 CRITERI 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 

B0AO- -  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 produïda 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, empremtes, 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 
 
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 
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- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 

B0AQ- -  VIS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI 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 

B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
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. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
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L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
 
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: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i 
l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 
 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en 
massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
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 geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 
10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
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- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 
següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 
informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la 
biga 
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de 
ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
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                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el 
límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
                - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, 
on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran 
assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre 
lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per 
a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 
instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits  
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 
característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de 
l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el 
tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, 
les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals 
de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en 
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta 
en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes 
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin 
amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
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En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es 
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B8- -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
 
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. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
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: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i 
l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en 
massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
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Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
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 mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual 
o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, 
realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 
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: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles 
dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 
següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 
informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la 
biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de 
ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el 
límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
                - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, 
on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de  
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran 
assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre 
lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per 
a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 
instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
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- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de 
cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 
característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de 
l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el 
tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, 
les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals 
de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en 
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta 
en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes 
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin 
amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es 
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a  
l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CC -  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 

B0CC0- -  PLACA DE GUIX LAMINAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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- 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 
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- 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'expressarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X: 
     - Grau de protecció (IEC 6133-1) 
     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix 
en mm d'aquesta làmina. 
 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
Toleràncies: 
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
 
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 CRITERI 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 

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. 
 
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 Prestació o Característica: 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 Prestació o Característica: 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 
Prestació o Característica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: 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 
Prestació o Característica: Resistència a l'esforç tallant, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: 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 
Prestació o Característica: Resistència a tallant:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 
     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o 
UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
 
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a 
l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
 
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 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. 
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- 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 

B0CC -  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 

B0CC1- - TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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. 
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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% 
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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'expressarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X: 
     - Grau de protecció (IEC 6133-1) 
     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix 
en mm d'aquesta làmina. 
 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
Toleràncies: 
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
 
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 CRITERI 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 

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. 
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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 Prestació o Característica: 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 Prestació o Característica: 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 
Prestació o Característica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: 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 
Prestació o Característica: Resistència a l'esforç tallant, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: 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 
Prestació o Característica: Resistència a tallant:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 
     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o 
UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a 
l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520 
 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 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) 
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     - 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 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 -  TAULONS 

B0D21-  TAULÓ 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
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. 
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 
 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
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+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
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 CRITERI 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 

B0D3 -  LLATES 

B0D31-  LLATA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
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. 
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 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
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- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
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 CRITERI 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 

B0D7 -  TAULERS 

B0D70- -  TAULER 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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% 
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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 CRITERI 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 

B0D8 -  PLAFONS 

B0D80-  PLAFÓ METÀL·LIC 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres 
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
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 peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 

B0DZ1-  DESENCOFRANT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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- Bastides metàl·liques 
- 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 
formigonat  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  
 
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 medi ambient 
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 
 
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 CRITERI 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 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ3-  FLEIX 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
- 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 
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formigonat 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  
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 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ5- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
- 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 
formigonat 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. 
 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERI 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 

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1 -  MAONS CERÀMICS 

B0F10- -  MAÓ CALAT HIDROFUGAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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% 
- 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 % 
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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 CRITERI 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 
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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 

B0FG -  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 

B0FG2-  RAJOLA CERÀMICA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Rajoles ceràmiques per a revestiments, 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) 
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     - 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: 
          - 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 
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          - 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 CRITERI 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 

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: 
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     - 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 
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     - Resistència als productes domèstics de neteja 
     - Llargària 
     - 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.  

 
 
 

B4 -  ESTRUCTURES 

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z- -  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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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 
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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: 
- 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. 
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3.- UNITAT I CRITERI 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 (PG-3). 
 
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 
 
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 
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- 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. 
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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 -  ESTRUCTURES 

B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

B4L5- -  REVOLTÓ INDUSTRIALITZAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents industrialitzats. 
S'han considerat els materials següents: 
- Revoltons de ceràmica 
- Revoltons de morter de ciment 
- Revoltons de poliestirè 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 
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. 
 
REVOLTÓ CERÀMIC: 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser colpejada i un color uniforme en 
trencar-se. 
A les peces resistents no s'han d'admetre superfícies fissurades a la cara superior ni a la cara inferior ni a les ales de suport ni als 
envans laterals. 
 
El perfil del revoltó ha de complir en qualsevol punt de la cara superior que el gruix del formigó de la capa de compressió (h) sigui: 
     - Revoltó resistent. h >= c/8 
     - Revoltó alleugerant: h >= c/6 
c= distància horitzontal a l'eix de simetria 
Escrostonaments: han de complir les indicacions de l'apartat 6.3 de la norma UNE 67020 - 1999. 
Valor mitjà de l'expansió per humitat (UNE 67035):  =<0,55 mm/m 
Valor individual de l'expansió per humitat (UNE 67035):  =<0,65 mm/m 
Resistència a flexió (UNE 67037): 
- Revoltó alleugerant: 1,0 kN 
- Revoltó resistent: 1,0 kN 
- Revoltó resistent amb capa de compressió incorporada: 1,5 kN 
Resistència a compressió (UNE 67038): 
- Revoltó resistent: > 25 N/mm2 
- Revoltó resistent amb capa de compressió incorporada: 30 N/mm2 
Toleràncies: 
- Alçada, amplada i llargada: ± 5 mm del valor declarat pel fabricant 
 
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de formigó. Aquest ha de complir els apartat 4.1.1 i 4.1.2 de la norma 
EN 13369:2004, o l'apartat 4.1 de la norma EN 771-3:2004. 
No han de tenir fissures ni escrostonaments que puguin ser perjudicials pel seu comportament mecànic. 
Amplada efectiva del rebaix de recolzament del revoltó: 
- classe N1: = 20 mm 
- classe N2: = 25 mm 
Gruix de l'ala superior dels revoltons resistents: 
- classe N1: = 30 mm 
- classe N2: = 35 mm 
Toleràncies: 
Generals per a totes les classes de toleràncies: 
- Llargada, amplada i alçada: ± 10 mm 
- Amplada del rebaix: ± 3 mm 
Per a classe T1: 
- La resta de dimensions: ± 5 mm 
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Per a classe T2: 
- Llargada: ± 5 mm 
- Amplada i alçada: 0; + 5 mm 
 
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
Peça d'escuma de poliestirè expandit (EPS) per a alleugerir sostres unidireccionals de biguetes prefabricades. Poden ser fetes per 
mecanització d'un bloc d'EPS o emmotllant el material. 
No han de tenir defectes de fabricació ni defectes superficials com ara escrostonaments, que afectin a la seva utilització. 
Si s'utilitzen en sostres en contacte amb l'exterior, la conductivitat tèrmica màxima del material ha de ser menor o igual al valor de 
càlcul utilitzat al projecte per justificar el compliment de l'aïllament tèrmic de l'edifici. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1,5% 
- Amplària:  ± 1,0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra. 
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
REVOLTONS CERÀMICS: 
UNE 67020:1999 Bovedillas cerámicas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, clasificación y características. 
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT: 
UNE-EN 15037-2:2009 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de 
hormigón. 
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
UNE 53981:1998 Plásticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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 
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 
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 d'altres característiques 
- 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: es comprovaran les característiques d'aspecte extern i geomètriques per cada 5000 
peces que arribin a l'obra. 
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 i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
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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 als revoltons apilats 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. 
 
 
 
B4 -  ESTRUCTURES 

B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

B4L7- -  SEMIBIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses. 
S'han considerat els elements següents: 
- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 
- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de 
producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del 
fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan 
sigui necessari). 
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels elements pel que fa 
referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les 
dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), 
les condicions de recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de 
rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que 
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de 
sostre utilitzat 
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que 
compleixin les exigències de l'EHE-08, art.31.1. 
 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 13369 en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat. 
Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, resistència a compressió i a flexió. 
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament necessari els esforços originats durant la seva col·locació i posada a l'obra. 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Toleràncies: 
Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades a l'UNE-EN 13225 punt 4.3.1 
Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d'elements pretesats poden adoptar-se 1,5 vegades aquest valor 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports que han de coincidir en la mateixa 
vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 

 

 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

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 estructural:  
     - Sistema 2+: 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 identificador de l'organisme de certificació; 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 
- Informació de les característiques essencials: 
     - Resistència a compressió del formigó 
     - Resistència última a tracció i límit elàstic (de l'acer) 
     - Resistència mecànica (per càlcul) 
     - Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
     - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
     - Durabilitat 
Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiquetes diferents on es detalla d'una manera o altre la informació sobre les 
característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny 
, d'acord amb l'UNE-EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Número identificador de la unitat 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
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 cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i dades geomètriques) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb les especificades al 
projecte executiu 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i 
manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
 
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: Es rebutjaran les biguetes / semibiguetes que no vagin identificades o no disposin d'autorització d'us. 
Control geomètric: Es rebutjaran les biguetes / semibiguetes quan s'observin irregularitats dimensionals. 
 
 
 
B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

B6B1- -  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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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 CRITERI 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 Prestació o Característica: 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 Prestació o Característica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques. 
 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Gruix del recobriment 
     - Adherència del galvanitzat 
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     - 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 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7B -  GEOTÈXTILS 

B7B1- -  GEOTÈXTIL 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o 
altres materials en aplicacions geotècniques i d?enginyeria civil. 
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 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització 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 el mateix dia 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 trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, 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 
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
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: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722) 
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Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 
     - Fluència en tracció (UNE-EN 13431) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions ferroviàries: 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
     - Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l?envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
 
 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

Funció: Barrera entre capes (B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l?envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les especificacions addicionals per a cada 
ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de la llum solar. 
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l?emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s?han de col·locar en llocs protegits del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas 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 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en construcciones ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en obras para el control de la 
erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de embalses y 
presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de túneles y 
estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los vertederos de residuos 
sólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en proyectos de contenedores de 
residuos líquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas 
asfálticas. 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3). 
 
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 carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de l?erosió, embassaments i preses, 
canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors 
de residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- 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 
El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNE-EN ISO 10320. 
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. 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. Quan no sigui possible es fixarà a 
l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d?incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l?any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d’identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l’especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Ús previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable 
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: 
Comprovació 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 assaigs. 
 
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 assaigs o rebuig del lot). 

 
 
 

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 

B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 

B7C26- -  PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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- 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 
- 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. 
 
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 CRITERI 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. 
 
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 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 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

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. 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 

B7C7 -  LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 

B7C77-  LÀMINA DE POLIETILÈ PER A AÏLLAMENTS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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 llargària >= 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 CRITERI 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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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7J1- CINTA PER A JUNTS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Amplària:  >= 5 cm 
Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5% 
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 
 
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. 
 
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 CRITERI 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 

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. 

 
 
 

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7J6- -  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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- 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         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦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 
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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 

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'assegurar-ne la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERI 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 

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 Prestació o Característica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: 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 Prestació o Característica: 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 
 
 
 
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7JE- -  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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. 
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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         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦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 
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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. 
 
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 

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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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: 
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) 
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B8 -  REVESTIMENTS 

B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 

B845- -  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI 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), 
 - 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 
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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 -  REVESTIMENTS 

B88 -  MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES 

B884- -  MORTER MONOCAPA DE CIMENT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o additius per a realitzar 
revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes funcions que un 
sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen sals 
solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda 
absorció de l'aigua per capil·laritat. 
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic. 
 
MORTERS PER A ARREBOSSATS I MONOCAPES SEGONS UNE-EN 998-1: 
Característiques del morter fresc: 
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 
Característiques del morter endurit: 
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- 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 
 
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per a la resta de 
morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització. 
Propietats del morter endurit: 
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS): 
     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 
     - S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 
     - CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 
     - CS IV:  >=6N/mm2 
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W): 
     - W 0: No especificat 
     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 
     - W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5 
- Conductivitat tèrmica (T): 
     - T1: <= 0,1 W/m K 
     - T2: <= 0,2 W/ m K 
 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERI 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 

MORTERS PER A ARREBOSSATS I MONOCAPES SEGONS UNE-EN 998-1: 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. 
 
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 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTERS MONOCAPA: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 
- Referència a la norma UNE-EN 998-1 
- Reacció al foc 
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de cicles climàtics de 
condicionament per morters OC 
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC 
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 de murs, pilars, envans i sostres:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE  CONTROL EN MORTER MONOCAPA: 
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 EN MORTER MONOCAPA: 
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. 

 
 

 
B8 -  REVESTIMENTS 

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8Z6- -  IMPRIMACIÓ 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- 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 
 
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 
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- 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 
 
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 CRITERI 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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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 
- 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 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 
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. 
 
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. 

 
 
 

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 

B9Q -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 

B9Q4- -  POST MULTICAPA AMB CAPA D'ACABAT SINTÈTICA PER A PARQUET FLOTANT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Posts constituïda per tres o més capes de materials sintètics, adherides a pressió, amb els cantells encadellats en tot el seu perímetre, 
amb capa d'acabat de paper decoratiu impregnat en resines amnioplàstiques termoenduribles. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La composició de cada post ha de ser: 
- Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d'alta pressió (HPL), o un laminat premsat en continu (CPL), o premsat 
directament sobre l'ànima (DPL) 
- Ànima d'una o varies capes de taulers de fibres (HDF o MDF) 
- Base per a estabilitzar les deformacions amb un laminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta 
El fabricant ha de garantir que el producte compleix els requisits generals segons la taula 1 de la norma EN 13329, i els requisits de 
classificació de la taula 2 de la norma EN 13329, d'acord amb la classe que hagi assignat al producte. 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Els cantells han d'estar encadellats en tot el perímetre. Si el fabricant indica un sistema de muntatge sense adhesiu, aquest sistema 
ha de garantir que no es superaran els valors màxims d'obertura de junts i ressalts entre posts. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En paquets que protegeixin els angles, els cantells i les cares de les agressions mecàniques. 
A l'embalatge han de figurar les indicacions següents: 
- El número de la norma i el sufix de la classificació del material ( ex : EN 13329 - 22 ) 
- Identificació del fabricant 
- Nom del producte 
- Color / disseny i número de lot 
- Símbol de la classificació del producte d'acord amb la norma EN 13329, taula 4 
- Dimensions nominals d'un post en mm 
- Número d'elements de cada paquet 
- Superfície coberta per cada paquet en m2 
El fabricant ha de subministrar les instruccions d'instal·lació, neteja i manteniment. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a màxim, de 
manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 13329:2001 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones, requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
 
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BA1 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 

BA10- -  BALCONERA DE FUSTA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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. 
 
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. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de ser del tipus embotit. 
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst. 
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531): 
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3 
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30 
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i el 15%, segons la norma UNE-EN 
13183-1. 
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals de l'albeca, medul·la vista o danys 
produïts per insectes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 942. 
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta s'ha de sanejar. 
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Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben. 
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes. 
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna negra amb els límits establerts a 
l'UNE-EN 942. 
 
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 
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. 
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola peça amb el muntant del bastiment. 
 
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 CRITERI 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 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. 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera. 
 
 
 
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAF -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

BAF1- -  BALCONERA PRACTICABLE D'ALUMINI 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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'obertura 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. 
 
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 CRITERI 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. 
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* 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 
- 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. 
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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: 
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. 
 
 
 
BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 

BC1 -  VIDRES PLANS 

BC14- -  VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI 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 
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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. 
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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 

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 

B06D- -  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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 CRITERI 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). 
 
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B6- -  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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 CRITERI 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). 
 
 
 
B5 -  COBERTES 

B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZJ -  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 

B5ZJ0- -  CANAL EXTERIOR 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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: 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, 
obtinguda per un procés de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per laminat en 
fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge 
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- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Gruix: 
     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 
- Dimensions:  ± 1 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 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
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% 
 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals: 
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de la canal 
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 
- Fons: part inferior del perfil de la canal 
- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici 
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 D. 
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent. 
Recobriment de zinc: 
- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm 
 
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612: 
- Diàmetre de la motllura: 
     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm: 
          - Canal classe X:  >= 16 mm 
          - Canal classe Y:  >= 14 mm 
     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm: 
          - Canal classe X:  >= 16 mm 
          - Canal classe Y:  >= 14 mm 
     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm: 
          - Canal classe X:  >= 18 mm 
          - Canal classe Y:  >= 14 mm 
     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm: 
          - Canal classe X:  >= 20 mm 
          - Canal classe Y:  >= 18 mm 
     - Desenvolupament > 400 mm: 
          - Canal classe X:  >= 20 mm 
          - Canal classe Y:  >= 20 mm 
- Alçària del frontal: 
     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm 
     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm 
     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm 
     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm 
     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm 
- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal: 
     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm 
     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm 
     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm 
     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm 
     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm 
- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat: 
     - Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm 
     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm 
     - Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm 
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Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 2 mm 
- Alçària del frontal:  ± 2 mm 
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm 
 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats ni altres defectes superficials. 
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de ser net. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i condicions d'assaig establerts a la 
UNE-EN 607: 
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables 
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa 
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100% 
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2 
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3% 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C 
 
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 
607: 
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir 
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05 
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut abans de l'envelliment 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar 
Toleràncies: 
- Llargària comercial:  + a 20 ºC 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra 
impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y 
especificaciones. 
 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR: 
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 
     - Nom comercial o marca comercial del fabricant 
     - Símbol del país de fabricació 
     - Referència a la norma UNE-EN 612 
     - Dades d'identificació: 
          - Desenvolupament de la canal en mm 
          - Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 
          - Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612 
- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació: 
     - Nom comercial o marca comercial del fabricant 
     - Referència a la norma UNE-EN 612 
     - Tipus de producte 
     - Tipus de material 
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Canal exterior de PVC rígid: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 
     - Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 
     - Amplària de l'obertura superior de la canal en mm 
     - Marca de qualitat, en el seu cas 
     - Referència a la norma UNE-EN 607 
 
 
 
B5 -  COBERTES 

B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZJ -  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 

B5ZJ1- -  GANXO I SUPORT PER A CANAL 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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: 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
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 
 
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% 
 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
Tipus d'acer:  S235JR 
 
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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 
 
 
 
B5 -  COBERTES 

B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 

B5ZZB- -  VIS D'ACER GALVANITZAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
 
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 
 
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      ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
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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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 

 
 
 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

BD11- -  BRIDA PER A TUB 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI 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 

BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

BD15- -  TUB DE PLANXA PER A BAIXANTS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació. 
S'han considerats els tubs següents: 
- Tubs de fosa segons UNE-EN 877 
- Tubs de planxa galvanitzada 
 
TUBS DE FOSA: 
Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat. 
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El tub ha de ser recte. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub o la seva durada en servei. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte. 
El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no ha de tenir escrostonaments, ha de ser 
resistent a la temperatura en les condicions normals d'ús, d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de 
revestiments exteriors addicionals d'acabat. 
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 
- El nombre o marca d'identificació del fabricant 
- Identificació del lloc de fabricació 
- Període de fabricació 
- Referència a la norma UNE-EN 877 
- El diàmetre nominal (DN) 
- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui 
- El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal. 
 
Característiques dimensionals: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret  ¦ 
¦      (mm)       ¦     (mm)          ¦    (mm)    ¦     (mm)     ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦     50          ¦      58           ¦  + 2, - 1  ¦     3,5      ¦ 
¦     75          ¦      83           ¦            ¦              ¦ 
¦    100          ¦     110           ¦            ¦              ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦    125          ¦     135           ¦     ± 2    ¦     4,0      ¦ 
¦    150          ¦     160           ¦            ¦     4,0      ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦    200          ¦     210           ¦    ± 2,5   ¦       5      ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 

 
Toleràncies: 
- Gruix paret: 
     - DN<= 150 mm:  - 0,5 mm,  + sense límit 
     - 200 mm <= DN <= 300 mm:  - 1,0 mm,  + sense límit 
- Diàmetre interior: 
     - DN >= 70 mm:  >= 0,975 DN 
     - DN <= 70 mm:  >= 0,950 DN 
- Rectitud (desviació màxima): 
     - DN >= 70 mm:  0,15% de la llargària 
     - DN <= 70 mm:  0,20% de la llargària 
- Perpendicularitat extrems: 
     - 40 mm <= DN <= 200 mm:  3º 
     - DN >= 250 mm:  2º 
- Llargària:  ± 20 mm 
- Massa:  - 15%,  + sense límit 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877. 
 
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 
Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni. 
Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització contínua per immersió, Sendzimir. 
El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar en un tall perpendicular a l'eix. L'interior ha 
de ser regular i llis. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense discontinuïtats, esquerdaments, taques, inclusions de 
flux, cendres, etc. 
Massa de recobriment (UNE 37-501):  >= 275 g/m2 
Material base (UNE 36-130):  41 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138):  >= 4 
Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233):  Sense exfoliació 
Toleràncies: 
Dimensionals:  Les especificades a la norma UNE 36-130 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat 
- Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i ventilats. Cal evitar el contacte amb el terra i 
entre ells amb fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 

TUBS DE FOSA: 
UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los 
edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. 
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 
* 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: 
- 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 

BD1A- -  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
 
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 
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          - 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 
 
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 CRITERI 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. 
 
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. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BD7D- -  TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Toleràncies: 
 
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 CRITERI 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 PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

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

BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 

BDW3- -  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 els raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
  
 
 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 

BDY1- -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PLANXA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 

 
 
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 

BF51- -  TUB DE COURE RECUIT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs de coure recuit per a instal·lacions portadores de fluids. 
 
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        ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
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- 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 CRITERI 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 
- 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). 
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- 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. 

 
 
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 

BFW6- -  ACCESSORI PER A TUB DE COURE 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 els raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 

BFYC- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 els raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG1 -  CAIXES I ARMARIS 

BG11- -  ARMARI DE POLIÈSTER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Armari de polièster. 
S'han considerat els armaris següents: 
- Amb porta i finestreta 
- Amb tapa fixa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs. 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior:  >= IP-439 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior:  >= IP-559 
 
AMB PORTA I FINESTRETA: 
La porta ha de ser del mateix material que el cos. 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°. 
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent. 
 
AMB TAPA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos. 
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
 
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG1 -  CAIXES I ARMARIS 

BG13- -  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
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Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 

 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
 
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

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

BGW0- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
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 els raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

BJ1 -  APARELLS SANITARIS 

BJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 

BJ115- -  LAVABO 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

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 superfícies 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 
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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 CRITERI 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 

BJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 

BJ11C- -  INODOR 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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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 CRITERI 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 
- 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. 
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

BJ1 -  APARELLS SANITARIS 

BJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 

BJ11O- -  PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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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 
- 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 CRITERI 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. 
 
 
 

 P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214P- -  ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ 

 
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 
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S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- 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 CRITERI 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). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

P221 -  EXCAVACIONS 

P2214- -  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 

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

- Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
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 de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta 
funció. 
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
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. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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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. 
 
 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

P221 -  EXCAVACIONS 

P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 

 
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. 
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. 
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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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 

 
 
 

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31 -  RASES I POUS 

P310- -  ARMADURA DE RASES I POUS 

 
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: 
- Fonaments 
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 
 
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. 
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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. 
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'article 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'article 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. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
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) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
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 aïllades 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). 
 
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 
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amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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) 
 
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. 
 
 
 
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31 -  RASES I POUS 

P311- -  ENCOFRAT DE RASES I POUS 

 
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 garanteixi 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. 
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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 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis 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 ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 
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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 període 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. 
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 assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
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 èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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: 
- 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. 
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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). 
 
 
 
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31 -  RASES I POUS 

P312- -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

 
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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
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 garantir 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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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. 

 
 
 

P4 -  ESTRUCTURES 

P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

P451 -  FORMIGONAMENT DE PILARS 

P4510- -  FORMIGONAMENT DE PILARS 

 
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 
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. 
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 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 superfícies (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 
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- 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. 
 
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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
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 garantir 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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- 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. 
 
 
 
P4 -  ESTRUCTURES 

P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

P452 -  FORMIGONAMENT DE MURS 

P4520- -  FORMIGONAMENT DE MURS 

 
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: 
- Murs 
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. 
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 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 superfícies (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 
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- 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 
- 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. 
 
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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
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 garantir 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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- 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. 

 
 
 

P4 -  ESTRUCTURES 

P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

P452 -  FORMIGONAMENT DE MURS 

P4524- -  MUR DE FORMIGÓ ARMAT 

 
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: 
- Mur 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  
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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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
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 superfícies (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 
- 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: 
     - 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. 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
 
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). 
 
 
 
P4 -  ESTRUCTURES 

P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

P459 -  FORMIGONAMENT DE SOSTRES 

P4599- -  FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 

 
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: 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
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. 
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: 
- 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 
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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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
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 garantir 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. 
 
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 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
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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. 

 
 
 

P4 -  ESTRUCTURES 

P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

P45C -  FORMIGONAMENT DE LLOSES Y BANCADES 

P45C1- -  FORMIGONAMENT DE LLOSES 

 
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: 
- Lloses i bancades 
 
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. 
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 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. 
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FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- 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. 
 
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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
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 garantir 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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
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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. 

 
 
 

P4 -  ESTRUCTURES 

P4B -  ARMADURES PASSIVES 

P4BC- -  ARMADURA PER A MURS, EN BARRES 

 
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 
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 
 
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. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
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'article 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'article 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. 
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 aïllades 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). 
 
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 
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amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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) 
 
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. 
 
 
 
P4 -  ESTRUCTURES 

P4B -  ARMADURES PASSIVES 

P4BE- -  ARMADURA PER A PILARS 

 
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 
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 
 
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. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
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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'article 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'article 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 aïllades 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). 
 
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 
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amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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) 
 
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. 
 
 
 
P4 -  ESTRUCTURES 

P4B -  ARMADURES PASSIVES 

P4BI- -  ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN BARRES 

 
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 
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 
 
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. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
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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'article 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'article 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). 
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 aïllades 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). 
 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERI 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) 
 
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. 
 
 
 
P4 -  ESTRUCTURES 

P4B -  ARMADURES PASSIVES 

P4BJ- -  ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA 

 
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 
 
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 
 
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. 
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. 
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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'article 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'article 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. 
 
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 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

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. 
 
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. 
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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. 

 
 
 

P4 -  ESTRUCTURES 

P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 

P4DC- -  ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES 

 
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 garanteixi 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. 
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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 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis 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. 
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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 període 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. 
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 assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
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 èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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: 
- 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). 
 
 
 
P4 -  ESTRUCTURES 

P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 

P4DG- -  ENCOFRAT PER A MURS 

 
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 
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- 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 garanteixi 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 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis 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 
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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 període 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, 
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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. 
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 assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
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 èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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: 
- 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). 
 
 
 
P4 -  ESTRUCTURES 

P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 

P4DH- -  ENCOFRAT PER A PILARS 

 
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 garanteixi 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: 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

- 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 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis 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. 
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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 període 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. 
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 assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
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 èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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: 
- 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). 
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P4 -  ESTRUCTURES 

P4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

P4LG- -  SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRE 

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

Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons per a la formació de sostres 
unidireccionals. 
S'han considerat els elements següents: 
- Biguetes de formigó precomprimit 
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 
- Col·locació dels suports provisionals del sostre 
- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 
- Col·locació dels revoltons 
Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i tallants, la malla de repartiment de la 
capa de compressió, i posteriorment s'han de formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les 
corresponents partides d'obra. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i d'acord 
amb la fitxa tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels 
diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als elements de 
suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment. 
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser: 
- Per penetració de la bigueta al suport 
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport 
 
Enllaç per penetració: 
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos. 
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge. 
Enllaç per perllongació: 
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada al 
plànols de muntatge. 
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament directe, o 
fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte. 
 
Enllaç per cavalcament: 
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la llargària 
de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge. 
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó. 
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. 
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per càlcul d'acord amb l'apartat 7.1 de 
l'annex 12 de l'EHE-08 
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. 
Si el sostre te més d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades. 
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a la 
trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre. 
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra per 
nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva 
partida d'obra. 
Es disposarà d'una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o peces d'entrebigat ceràmiques 
o de formigó i de 50mm sobre d'altres tipus de peces d'entrebigat. 
En el cas de sostres amb biguetes sense armadures transversals de connexió amb el formigó abocat en obra, el perfil de la peça 
d'entrebigat deixarà a ambdos costats de la cara superior de la bigueta un pas de 30mm, com a mínim. 
La secció transversal del sostre ha de complir: 
- Peces resistents:  h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
c = distància del punt del perfil a l'eix vertical de simetria de la peça. 
Toleràncies d'execució: 
- Separació entre eixos:  ± 10 mm 
- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm  
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BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES: 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La separació màxima entre sotaponts s'ha de determinar per càlcul d'acord amb l'apartat 59.2 de l'EHE-08 
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d'entrebigat 
extremes. 
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. 
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar 
l'adherència. 
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge. 
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han d'estar prou travats per a suportar 
les empentes horitzontals del muntatge. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
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 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament. 
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%. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls. 
 
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. PRETENSAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de les semibiguetes abans de la seva col·locació, rebutjant les malmeses 
- Inspecció visual del procediment de col·locació, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre el tauler dels sotaponts, i 
el replanteig i l'alineació longitudinal entre elles. 
- Inspecció visual de la col·locació del suports provisionals i dels revoltons 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PRETENSAT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les semibiguetes i dels 
revoltons.  
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. PRETENSAT: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementaria: 
     - De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'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 DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de l'EHE-08. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PRETENSAT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre les biguetes del sostre. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les plaques. 
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. REVOLTONS CERÀMICS: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS DE CIMENT: 
- 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 complementaria: 
     - De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'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 DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS CERÀMICS: 
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. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS DE CIMENT: 
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. REVOLTONS CERÀMICS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS DE CIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element. 
 
 
 
P4 -  ESTRUCTURES 

P4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

P4LL- -  SOSTRE AMB SEMIBIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT 

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

Formació de sostre amb elements resistents de formigó o acer, amb o sense elements d'entrebigat (revoltons), armadura amb 
barres corrugades i malla electrosoldada i capa de compressió de formigó. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Sostre amb elements lineals (bigueta o semibigueta) de formigó armat o pretesat i entrebigats amb revoltó de morter de ciment 
- Sostre amb plaques, semiplaques o lloses alveolars de formigó armat o pretesat 
- Sostre amb semiplaques d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 
- Replanteig i col·locació dels elements resistents 
- Col·locació dels revoltons, en el seu cas 
- Neteja de les armadures 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Replanteig i anivellament de la cara superior del sostre 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
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CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
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. 
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als elements de 
suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment. 
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
 
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser: 
- Per penetració de la bigueta al suport 
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport 
 
Enllaç per penetració: 
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos. 
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge. 
 
Enllaç per perllongació: 
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada al 
plànols de muntatge. 
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament directe, o 
fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte. 
Enllaç per cavalcament: 
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la llargària 
de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge. 
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó. 
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. 
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per càlcul d'acord amb l'apartat 7.1 de 
l'annex 12 de l'EHE-08 
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. 
Si el sostre te més d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades. 
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a la 
trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre. 
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra per 
nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva 
partida d'obra. 
El sostre ha de tenir una capa de compressió de formigó i amb una armadura de repartiment, que han de complir les 
especificacions de les partides d'obra corresponents. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
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 
 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre els revoltons de morter de ciment o de ceràmica:  >= 4 cm 
- Sobre altres tipus de revoltons:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Separació entre eixos (semibiguetes o biguetes):  ± 10 mm 
- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 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 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
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. 
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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. 
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i d'acord 
amb la fitxa tècnica. 
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels 
diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions 
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, moments de 
fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament. 
Per a començar el muntatge del sostre la DF. ha de signar o conformar els plànols d'execució del sostre. Si els plànols son realitzats 
pel Projectista o per la Direcció Facultativa, com a projectista, han de portar la signatura d'aquest. Si l'autor del projecte del sostre 
no es cap dels anteriors (consultor, prefabricador, etc.) els plànols han de portar la signatura de la persona física que els ha fet a 
més del vist i plau de la DF. 
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d'entrebigat 
extremes. 
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. 
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar 
l'adherència. 
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge. 
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 assegurar 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 
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 
Les superfícies de peces de material porós han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
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'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
S'ha de garantir 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. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. 
No s'inclouen els encofrats dels cèrcols. 
 
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: 
- L'emmagatzematge dels materials es farà segons les indicacions dels respectius àmbits de control. 
- Verificar que les biguetes/semibiguetes no han sofert danys. 
- La preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament. 
- La correcta disposició dels apuntalaments, i en especial, la separació entre els sotaponts, el diàmetre i la resistència dels puntals. 
- El replanteig i col·locació de les biguetes/semibiguetes, amb el intereix previst en el plànols. 
- La col·locació dels revoltons. 
- La neteja, el tallat i doblegat de l'armadura. 
- Control de la longitud i el diàmetre de les armadures. 
- Control del muntatge i col·locació de l'armadura i dels separadors. 
- La subjecció dels elements que formen l'armadura. 
- Les disposicions constructives previstes en el projecte. 
- La neteja i humectació de l'encofrat. 
- L' abocada del formigó. 
- El gruix de la capa de compressió. 
- La compactació del formigó mitjançant vibrat. 
- El reglejat i anivellament de la cara superior del sostre. 
- La cura del formigó. 
- La retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst. 
- La protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Abans del formigonat, correcció de les condicions dels elements que no s'ajustin a les especificacions, abans d'autoritzar el 
formigonat. 
Durant el formigonat, correcció de les operacions que no es realitzin d'acord amb les especificacions, abans d'autoritzar la 
continuació del formigonat. 
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 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 complementaria: 
     - De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'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 DF 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) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element. 

 
 
 

P5 -  COBERTES 

P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

P5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS 

P5Z15- -  FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE CIMENT PÒRTLAND 

 
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 
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 
 
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 
 
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. 
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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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
 
NTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
 
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

P61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 

P612 -  PARETS DE CERÀMICA 

P6123- -  PARET DE MAÓ CALAT HIDROFUGAT AMB MORTER INDUSTRIAL 

 
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 
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 
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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 trencajunts 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 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 CRITERI 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. 
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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. 
 
 
 
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

P65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

P653- -  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

 
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. 
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Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
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 CRITERI 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. 
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P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 

P713- -  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 

 
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 no protegides col·locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Membranes adherides, no adherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
 
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. 
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 no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 
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. 
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          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
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¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦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, compressible 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 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 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 betum plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betum 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 
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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 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
 
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. 
 
 
 
P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 

P7B1- -  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 

 
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 
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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 CRITERI 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. 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. 
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P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORVENTS 

P7C2 -  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 

P7C22- -  AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 

 
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 poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic 
- 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. 
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
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. 
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
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. 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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% 
 
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. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
  
 
 
P8 -  REVESTIMENTS 

P82 -  ENRAJOLATS 

P822- -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA 

 
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 ceràmica esmaltada 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors 
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 
 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 
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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 CRITERI 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. 
- 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. 
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P8 -  REVESTIMENTS 

P83 -  APLACATS 

P83E -  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 

P83EC- -  EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COL·LOCADA SOBRE PERFILERIA 

 
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 
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 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 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: 
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. 
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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 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
 
 
 
P8 -  REVESTIMENTS 

P84 -  CELS RASOS 

P846- -  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

 
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 de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació 
necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el 
increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha 
d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la 
posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

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. 
 
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.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

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

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

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. 
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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. 
 
 
 
P8 -  REVESTIMENTS 

P88 -  ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 

P885- -  MONOCAPA 

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

Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat o rugós, o amb granulat 
projectat 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
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 deixar els junts de treball fixats per la DF. 
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
 
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 

 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
     - Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m 
     - Morter monocapa:  ± 5 mm/m 
     - Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m 
     - Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m 
 
MORTER MONOCAPA: 
Gruix:  >= 8 mm 
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 
- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 
- Retracció: 
     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 
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- Adherència (tracció vertical): 
     - sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 5 mm/m 
 
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS: 
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base. 
Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats 
seleccionats o de pasta vinílica: 
     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C 
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: 
     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C 
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. 
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada 
cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment. 
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a 
l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. 
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix 
ni eflorescències. 
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. 
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base. 
 
MORTER MONOCAPA: 
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h. 
S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de morter de ciment cal esperar dos mesos. 
Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la rugositat necessaria per tal de facilitar l'adherència 
del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat químic, etc.). 
 
Característiques del suport: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment 
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant. 
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca. 
En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació. L'acabat s'ha de realitzar amb una 
aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l'enduriment però la consistència encara ho permet. En acabar, cal 
respatllar la superfície per tal d'eliminar les restes. 
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de l'estesa del morter i sempre seguint 
les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

REVESTIMENT EN PARAMENTS: 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
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% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (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 EN MORTER MONOCAPA: 
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 
- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
 
 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repàs 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: 
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. 
 
 
 
P8 -  REVESTIMENTS 

P89 -  PINTATS 

P89I- -  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 

 
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 superfícies 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. 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
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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. 
 
 
 
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 

P9Q -  PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA 

P9Q5- -  PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA SINTÈTICS 

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

Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense adherir 
sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè 
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió 
- Col·locació dels junts d'expansió 
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. 
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 peces. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. 
Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. 
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc. 
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre 
dimensionar el junt perimetral. 
Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. 
Gruix làmina escuma polietilè:  >= 2 mm 
Distància dels posts perimetrals als paraments:  >= 12 mm,   > 0,15% Amplada del local 
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals :  >= 3 x ample post 
Amplada junt expansió:  >= 10 mm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5% 
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm 
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm 
- Distància entre el parquet i els paraments verticals:  + 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. 
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: 
- Humitat relativa de l'aire: 
     - Zones de litoral:  < 70% 
     - Zones d'interior peninsular:  < 60% 
- Humitat del suport :  <= 2,5% 
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. 
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions 
s'encolin. 
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. 
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. 
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 

* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. 
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PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 

PA12- -  BALCONERA DE FUSTA, COL·LOCADA 

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

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament d'obertura 
i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament sobre la fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 
- 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. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
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. 
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 
 
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. 
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats. 
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta 
es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA: 
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. 
 
 
 
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

PAF3- -  BALCONERA PRACTICABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA 

 
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 
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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. 
 
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 CRITERI 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. 
 
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. 
 
 
 
PC -  ENVIDRAMENTS 

PC1 -  VIDRES PLANS 

PC1D- -  VIDRE AÏLLANT DOS LAMINARS SEGURETAT, COL·LOCAT 

 
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 
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- 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    ¦ 
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¦       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 CRITERI 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

P5 -  COBERTES 

P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

P5ZJ -  CANALS EXTERIORS 

P5ZJ1- -  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT 

 
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: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
 
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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
En la canal de PVC: 
- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser 
estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de platina d'acer 
galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar encastada per sota de les 
peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 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. 
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La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures 
(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. 
 
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. 
 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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: 
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. 
 
 
 
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 

PD15- -  BAIXANT AMB TUB DE PLANXA 

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

Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o 
fosa. 
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. 
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. 
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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 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
 
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 o també amb unions soldades. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
 
 
 
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 

PD18- -  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC 

 
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 
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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 CRITERI 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. 

 
 
 

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

PD78- -  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, SOTERRAT 

 
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 
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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 
 
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 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
 
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. 
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. 
 
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. 
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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 CRITERI 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. 
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. 

 
 
 

P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

PF5 -  TUBS DE COURE 

PF53- -  TUB DE COURE RECUIT, COL·LOCAT 

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

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Instal·lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat a pressió 
- Soldat per capil·laritat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació superficial 
- Soterrat 
- Encastat 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, 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 sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
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- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
TUBS: 
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 
mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 
mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el 
recorregut. 
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 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. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 
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 canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
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. 
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. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
 
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 

 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
TUBS SOTERRATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o inert. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
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3.- UNITAT I CRITERI 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 com a conseqüència dels retalls. 
 
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. 
 
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. 
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o 
encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 
 
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. 

 
 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG1 -  CAIXES I ARMARIS 

PG11- -  ARMARI DE POLIÈSTER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT 

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

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG1 -  CAIXES I ARMARIS 

PG13- -  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA 

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

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
 
 
 
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

PH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 

PH21- -  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, ENCASTAT 

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

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
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 fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
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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. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con circulación de aire (reglas de 
seguridad). 
 
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 instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

PJ1 -  APARELLS SANITARIS 

PJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 

PJ117- -  LAVABO, COL·LOCAT 

 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERI 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. 
 
 
 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

PJ1 -  APARELLS SANITARIS 

PJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 

PJ11C- -  INODOR, COL·LOCAT 

 
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. 
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 CRITERI 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: 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

- 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. 
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IV. AMIDAMENTS 



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Niv. 4 011  ENDERROCS

1 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur tanca exterior 29,000 0,600 17,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

2 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament tanca exterior 26,000 0,300 0,300 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,340

3 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca exterior 29,000 3,000 87,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

4 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transplant 3 Moreres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur rampa existent 3,000 1,500 0,250 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,125

6 E2131353 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur rampa existent 3,000 0,400 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Niv. 4 012  MOVIMENT DE TERRES

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ SABATES C#*D#*E#*F#
2 P03 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
3 P01-P04 0,800 3,560 0,300 0,854 C#*D#*E#*F#
4 P02-P05 0,800 3,560 0,600 1,709 C#*D#*E#*F#
5 P06 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
6 P07 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
7 P08 0,800 1,500 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
8 P09-P12 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
9 P10-P13 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

10 P11-P14 0,800 3,000 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
11 Riostres 5,400 0,400 0,600 1,296 C#*D#*E#*F#
12 6,550 0,400 0,600 1,572 C#*D#*E#*F#
13 2,600 0,400 0,600 0,624 C#*D#*E#*F#
14 2,200 0,400 0,600 0,528 C#*D#*E#*F#
15 2,800 0,400 0,600 0,672 C#*D#*E#*F#
16 Fonament Mur 7,750 0,900 0,600 4,185 C#*D#*E#*F#
17 11,300 0,900 0,600 6,102 C#*D#*E#*F#
18 EXCAVACIÓ POUS C#*D#*E#*F#
19 P03 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
20 P01-P04 0,800 3,560 1,400 3,987 C#*D#*E#*F#
21 P02-P05 0,800 3,560 0,500 1,424 C#*D#*E#*F#
22 P06 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
23 P07 2,000 0,800 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#
24 P08 0,800 1,500 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
25 P09-P12 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
26 P10-P13 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
27 P11-P14 0,800 3,000 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
28 P16 0,800 1,200 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
29 P15 1,200 0,800 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
30 Fonament Mur 7,750 0,900 0,500 3,488 C#*D#*E#*F#
31 11,300 0,900 0,500 5,085 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,406

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 10,250 12,550 0,300 38,591 C#*D#*E#*F#
2 5,400 2,200 0,300 3,564 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,155

3 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 EXCAVACIÓ SABATES C#*D#*E#*F#
2 P03 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
3 P01-P04 0,800 3,560 0,300 0,854 C#*D#*E#*F#
4 P02-P05 0,800 3,560 0,600 1,709 C#*D#*E#*F#
5 P06 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
6 P07 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
7 P08 0,800 1,500 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
8 P09-P12 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
9 P10-P13 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

10 P11-P14 0,800 3,000 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
11 Riostres 5,400 0,400 0,600 1,296 C#*D#*E#*F#
12 6,550 0,400 0,600 1,572 C#*D#*E#*F#
13 2,600 0,400 0,600 0,624 C#*D#*E#*F#
14 2,200 0,400 0,600 0,528 C#*D#*E#*F#
15 2,800 0,400 0,600 0,672 C#*D#*E#*F#
16 Fonament Mur 7,750 0,900 0,600 4,185 C#*D#*E#*F#
17 11,300 0,900 0,600 6,102 C#*D#*E#*F#
18 EXCAVACIÓ POUS C#*D#*E#*F#
19 P03 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
20 P01-P04 0,800 3,560 1,400 3,987 C#*D#*E#*F#
21 P02-P05 0,800 3,560 0,500 1,424 C#*D#*E#*F#
22 P06 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
23 P07 2,000 0,800 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#
24 P08 0,800 1,500 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
25 P09-P12 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
26 P10-P13 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
27 P11-P14 0,800 3,000 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
28 P16 0,800 1,200 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
29 P15 1,200 0,800 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
30 Fonament Mur 7,750 0,900 0,500 3,488 C#*D#*E#*F#
31 11,300 0,900 0,500 5,085 C#*D#*E#*F#
32 EXCAVACIÓ REBAIX LLOSA C#*D#*E#*F#
33 Llosa 10,250 12,550 0,300 38,591 C#*D#*E#*F#
34 5,400 2,200 0,300 3,564 C#*D#*E#*F#
35 Esponjament 94,713 0,300 28,414 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,975

4 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

5 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,700

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Niv. 4 013  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 E2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur tanca exterior 29,000 0,600 0,200 3,480 C#*D#*E#*F#
2 Fonament tanca exterior 26,000 0,300 0,300 2,340 C#*D#*E#*F#
3 Mur formigó 3,000 1,500 0,250 1,125 C#*D#*E#*F#
4 Fonament mur formigó 3,000 0,400 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,425

2 E2RA7LP1 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ SABATES C#*D#*E#*F#
2 P03 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
3 P01-P04 0,800 3,560 0,300 0,854 C#*D#*E#*F#
4 P02-P05 0,800 3,560 0,600 1,709 C#*D#*E#*F#
5 P06 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
6 P07 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
7 P08 0,800 1,500 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
8 P09-P12 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
9 P10-P13 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

10 P11-P14 0,800 3,000 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
11 Riostres 5,400 0,400 0,600 1,296 C#*D#*E#*F#
12 6,550 0,400 0,600 1,572 C#*D#*E#*F#
13 2,600 0,400 0,600 0,624 C#*D#*E#*F#
14 2,200 0,400 0,600 0,528 C#*D#*E#*F#
15 2,800 0,400 0,600 0,672 C#*D#*E#*F#
16 Fonament Mur 7,750 0,900 0,600 4,185 C#*D#*E#*F#
17 11,300 0,900 0,600 6,102 C#*D#*E#*F#
18 EXCAVACIÓ POUS C#*D#*E#*F#
19 P03 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
20 P01-P04 0,800 3,560 1,400 3,987 C#*D#*E#*F#
21 P02-P05 0,800 3,560 0,500 1,424 C#*D#*E#*F#
22 P06 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
23 P07 2,000 0,800 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#
24 P08 0,800 1,500 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
25 P09-P12 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
26 P10-P13 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
27 P11-P14 0,800 3,000 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
28 Fonament Mur 7,750 0,900 0,500 3,488 C#*D#*E#*F#
29 11,300 0,900 0,500 5,085 C#*D#*E#*F#
30 EXCAVACIÓ REBAIX LLOSA C#*D#*E#*F#
31 Llosa 10,250 12,550 0,300 38,591 C#*D#*E#*F#
32 5,400 2,200 0,300 3,564 C#*D#*E#*F#
33 Esponjament 94,713 0,300 28,414 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,015

3 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 EXCAVACIÓ SABATES C#*D#*E#*F#
2 P03 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
3 P01-P04 0,800 3,560 0,300 0,854 C#*D#*E#*F#
4 P02-P05 0,800 3,560 0,600 1,709 C#*D#*E#*F#
5 P06 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
6 P07 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
7 P08 0,800 1,500 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
8 P09-P12 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
9 P10-P13 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

10 P11-P14 0,800 3,000 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
11 Riostres 5,400 0,400 0,600 1,296 C#*D#*E#*F#
12 6,550 0,400 0,600 1,572 C#*D#*E#*F#
13 2,600 0,400 0,600 0,624 C#*D#*E#*F#
14 2,200 0,400 0,600 0,528 C#*D#*E#*F#
15 2,800 0,400 0,600 0,672 C#*D#*E#*F#
16 Fonament Mur 7,750 0,900 0,600 4,185 C#*D#*E#*F#
17 11,300 0,900 0,600 6,102 C#*D#*E#*F#
18 EXCAVACIÓ POUS C#*D#*E#*F#
19 P03 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
20 P01-P04 0,800 3,560 1,400 3,987 C#*D#*E#*F#
21 P02-P05 0,800 3,560 0,500 1,424 C#*D#*E#*F#
22 P06 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
23 P07 2,000 0,800 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#
24 P08 0,800 1,500 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
25 P09-P12 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
26 P10-P13 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
27 P11-P14 0,800 3,000 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
28 Fonament Mur 7,750 0,900 0,500 3,488 C#*D#*E#*F#
29 11,300 0,900 0,500 5,085 C#*D#*E#*F#
30 EXCAVACIÓ REBAIX LLOSA C#*D#*E#*F#
31 Llosa 10,250 12,550 0,300 38,591 C#*D#*E#*F#
32 5,400 2,200 0,300 3,564 C#*D#*E#*F#
33 Esponjament 94,713 0,300 28,414 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,015

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 02  FONAMENTACIÓ

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 9,950 12,550 124,873 C#*D#*E#*F#
2 5,100 2,200 11,220 C#*D#*E#*F#
3 Riostres 5,400 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#
4 6,550 0,400 2,620 C#*D#*E#*F#
5 2,600 0,400 1,040 C#*D#*E#*F#
6 2,200 0,400 0,880 C#*D#*E#*F#
7 2,800 0,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,913

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P03 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
2 P01-P04 0,800 3,560 0,300 0,854 C#*D#*E#*F#
3 P02-P05 0,800 3,560 0,600 1,709 C#*D#*E#*F#
4 P06 0,800 1,500 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
5 P07 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
6 P08 0,800 1,500 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
7 P09-P12 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
8 P10-P13 0,800 3,000 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
9 P11-P14 0,800 3,000 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

10 Riostres 5,400 0,400 0,600 1,296 C#*D#*E#*F#
11 6,550 0,400 0,600 1,572 C#*D#*E#*F#
12 2,600 0,400 0,600 0,624 C#*D#*E#*F#
13 2,200 0,400 0,600 0,528 C#*D#*E#*F#
14 2,800 0,400 0,600 0,672 C#*D#*E#*F#
15 Fonament Mur 7,750 0,900 0,600 4,185 C#*D#*E#*F#
16 11,300 0,900 0,600 6,102 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,342

3 E31521H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P03 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
2 P01-P04 0,800 3,560 1,400 3,987 C#*D#*E#*F#
3 P02-P05 0,800 3,560 0,500 1,424 C#*D#*E#*F#
4 P06 0,800 1,500 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
5 P07 2,000 0,800 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#
6 P08 0,800 1,500 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
7 P09-P12 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
8 P10-P13 0,800 3,000 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
9 P11-P14 0,800 3,000 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#

10 Fonament Mur 7,750 0,900 0,500 3,488 C#*D#*E#*F#
11 11,300 0,900 0,500 5,085 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,104

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01-P04-P02-P05 2,000 19,000 1,700 1,580 102,068 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,000 4,450 1,580 70,310 C#*D#*E#*F#
3 P03-P06-P08 3,000 8,000 1,700 1,580 64,464 C#*D#*E#*F#
4 3,000 5,000 2,400 1,580 56,880 C#*D#*E#*F#
5 P07 1,000 11,000 1,700 1,580 29,546 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,000 2,900 1,580 22,910 C#*D#*E#*F#
7 P09-P12-P10-P13-P11-P14 3,000 16,000 1,700 1,580 128,928 C#*D#*E#*F#
8 3,000 5,000 3,900 1,580 92,430 C#*D#*E#*F#
9 2,000 5,000 2,100 1,580 33,180 C#*D#*E#*F#

10 Esperes Pilars 4,000 4,000 1,300 0,890 18,512 C#*D#*E#*F#
11 10,000 8,000 1,300 0,890 92,560 C#*D#*E#*F#
12 Riostra 01 8,000 7,300 1,580 92,272 C#*D#*E#*F#
13 2,000 6,800 0,890 12,104 C#*D#*E#*F#
14 2,000 24,000 1,860 0,400 35,712 C#*D#*E#*F#
15 8,000 8,200 1,580 103,648 C#*D#*E#*F#
16 2,000 7,700 0,890 13,706 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 7

17 2,000 27,000 1,860 0,400 40,176 C#*D#*E#*F#
18 8,000 16,500 1,580 208,560 C#*D#*E#*F#
19 2,000 16,000 0,890 28,480 C#*D#*E#*F#
20 2,000 55,000 1,860 0,400 81,840 C#*D#*E#*F#
21 Esperes mur canvi nivell 85,000 1,300 0,890 98,345 C#*D#*E#*F#
22 85,000 1,300 0,620 68,510 C#*D#*E#*F#
23 Fonament mur 40,000 1,800 1,580 113,760 C#*D#*E#*F#
24 5,000 8,250 1,580 65,175 C#*D#*E#*F#
25 2,000 1,300 40,000 0,890 92,560 C#*D#*E#*F#
26 58,000 1,800 1,580 164,952 C#*D#*E#*F#
27 5,000 11,800 1,580 93,220 C#*D#*E#*F#
28 2,000 1,300 58,000 0,890 134,212 C#*D#*E#*F#
29 Mermes/solapaments 2.196,624 0,100 219,662 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.378,682

5 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P03 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
3 P01-P04 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,560 0,300 2,136 C#*D#*E#*F#
5 P02-P05 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,560 0,600 4,272 C#*D#*E#*F#
7 P06 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
9 P07 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
11 P08 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,500 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
13 P09-P12 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
15 P10-P13 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
17 P11-P14 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
18 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
19 Riostres 2,000 5,400 0,600 6,480 C#*D#*E#*F#
20 2,000 6,550 0,600 7,860 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,600 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,200 0,600 2,640 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,800 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#
24 Fonament Mur 2,000 7,750 0,600 9,300 C#*D#*E#*F#
25 2,000 11,300 0,600 13,560 C#*D#*E#*F#
26 3,000 0,900 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,108

6 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 10,250 12,550 0,300 38,591 C#*D#*E#*F#
2 5,400 2,200 0,300 3,564 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,155

7 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armat base 20,000 0,890 128,638 2.289,756 C#*D#*E#*F#
2 20,000 0,890 11,880 211,464 C#*D#*E#*F#
3 Cèrcol 4,000 0,890 49,900 177,644 C#*D#*E#*F#
4 250,000 1,300 0,400 130,000 C#*D#*E#*F#
5 Reforços 75,000 1,800 0,400 54,000 C#*D#*E#*F#
6 Mermes / Solapaments 2.862,864 0,100 286,286 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.149,150

8 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 2,000 10,250 0,300 6,150 C#*D#*E#*F#
2 2,000 12,550 0,300 7,530 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,200 0,300 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intrados muret canvi nivell 14,700 0,550 0,300 2,426 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,426

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 03  ESTRUCTURA

1 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 1 7,500 3,200 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
2 2,760 2,100 0,300 1,739 C#*D#*E#*F#
3 Mur 2 11,270 3,200 0,300 10,819 C#*D#*E#*F#
4 Recrescut mur existent

TOTAL AMIDAMENT 19,758

2 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur canvi nivell 85,000 2,600 0,890 196,690 C#*D#*E#*F#
2 6,000 17,450 0,890 93,183 C#*D#*E#*F#
3 Mur a 40,000 2,450 0,890 87,220 C#*D#*E#*F#
4 40,000 2,450 0,620 60,760 C#*D#*E#*F#
5 12,000 8,250 0,890 88,110 C#*D#*E#*F#
6 12,000 8,250 0,620 61,380 C#*D#*E#*F#
7 40,000 1,300 0,400 20,800 C#*D#*E#*F#
8 Mur b 58,000 1,750 0,890 90,335 C#*D#*E#*F#
9 58,000 1,750 0,620 62,930 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 9

10 9,000 11,900 0,890 95,319 C#*D#*E#*F#
11 9,000 11,900 0,620 66,402 C#*D#*E#*F#
12 58,000 1,300 0,400 30,160 C#*D#*E#*F#
13 Recrescut mur existent

TOTAL AMIDAMENT 953,289

3 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur canvi nivell 2,000 16,850 0,650 21,905 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,300 0,650 0,390 C#*D#*E#*F#
3 Mur a 2,000 7,750 2,250 34,875 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,300 2,250 1,350 C#*D#*E#*F#
5 Mur b 2,000 11,300 1,550 35,030 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,300 1,550 0,930 C#*D#*E#*F#
7 Recrescut mur existent

TOTAL AMIDAMENT 94,480

4 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilar 30x30 6,000 0,300 0,300 3,000 1,620 C#*D#*E#*F#
2 Pilar 30x35 8,000 0,300 0,350 3,000 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,140

5 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars 4,000 4,000 3,700 0,890 52,688 C#*D#*E#*F#
2 10,000 8,000 3,700 0,890 263,440 C#*D#*E#*F#
3 6,000 21,000 1,300 0,400 65,520 C#*D#*E#*F#
4 8,000 42,000 1,200 0,400 161,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,928

6 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir,
d'alçària fins a 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilar 30x30 6,000 1,200 3,000 21,600 C#*D#*E#*F#
2 Pilar 30x35 8,000 1,300 3,000 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

7 E4F2B55J m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret Llosa lluernari 2,000 2,600 1,400 0,150 1,092 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,092

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 10

8 145C227C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1.2 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 22 kg/m2. S'inclou formació de jàsseres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa ampliació 6,250 0,550 3,438 C#*D#*E#*F#
2 2,300 0,550 1,265 C#*D#*E#*F#
3 4,850 0,550 2,668 C#*D#*E#*F#
4 9,900 0,550 5,445 C#*D#*E#*F#
5 10,550 2,020 21,311 C#*D#*E#*F#
6 5,400 2,000 10,800 C#*D#*E#*F#
7 10,200 0,550 5,610 C#*D#*E#*F#
8 LLosa lluernari 3,000 2,950 8,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,387

9 14LHL78C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 10.30 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment
i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 19.5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0.135 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. S'inclou formació de jàsseres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,150 2,000 10,300 C#*D#*E#*F#
2 10,000 7,900 79,000 C#*D#*E#*F#
3 5,150 2,300 11,845 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,145

10 E4DA2DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi, sobre entramat desmuntable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat Unidireccional totalment encofrat 5,150 2,000 10,300 C#*D#*E#*F#
2 10,000 7,900 79,000 C#*D#*E#*F#
3 5,150 2,300 11,845 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,145

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 04  COBERTA

1 E5Z15A4B 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 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ampliació + porxo 1 147,000 147,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,000

2 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2,
aplicada en dues capes

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ampliació 9,400 5,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta porxo 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

3 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ampliació 9,400 5,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta porxo 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

4 E7119785A m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ampliació 9,400 5,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta porxo 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

5 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ampliació 9,400 5,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta porxo 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

6 E7C2EA71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ampliació 9,400 5,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

7 E7B451F0A m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ampliació 9,400 5,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta porxo 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 12

8 E7Z32PQ3 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP amb armadura de feltre de
polièster de 135 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta 44,000 0,500 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Perímetre porxo 1 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 E7Z32F75 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta 44,000 0,500 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Perímetre porxo 1 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 E5113R91 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, de 10 cm de
gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació coberta 9,400 5,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

11 E01 m Perfil metàl.lic de remat per impermeabilització perimetral de coberta, inclou el segellat superior amb massilla de
poliuretà monocomponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 -14,500 -14,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500

12 E7C2E471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

13 ED5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a
la compressió aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ampliació 9,400 5,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta porxo 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

14 E721BCK5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5.1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre
de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta ampliació + Porxo 1 50,000 0,700 35,000 C#*D#*E#*F#
2 Muret coberta ampliació 12,300 1,000 12,300 C#*D#*E#*F#
3 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,300

15 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret sobre coberta ampliació 12,500 0,600 7,500 C#*D#*E#*F#
2 12,500 0,600 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 E5ZDT26G m Peça paragraves de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs,  minvell, col·locada lliure sobre coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

17 E5ZE2254 m Vora lliure i abocador a la canal, de dues peces de planxa de zinc de 0.6 mm de gruix i 20 cm i 30 cm de
desenvolupament respectivament, col·locades amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

18 P5ZJ1-52DM m Canalón exterior de sección semicircular de plancha de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, de diámetro
155 mm y 33 cm de desarrollo, colocada con piezas especiales y conectada al bajante Criterio de medición: m
de longitud medida según las especificaciones de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal perímetral 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
5 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

19 PD15-78QO m Bajante de tubo de plancha galvanizada con unión plegada de DN 125 mm y 0,6 mm de espesor, incluidas las
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas Criterio de medición: m de longitud instalada, medida
según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio
incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de las piezas especiales a colocar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants canal 4,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 13,200

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Niv. 4 051  TANCAMENT FAÇANA

1 E612B515 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Est 12,240 3,350 41,004 C#*D#*E#*F#
2 Façana Nord 5,340 3,350 17,889 C#*D#*E#*F#
3 2,300 3,350 7,705 C#*D#*E#*F#
4 6,490 3,350 21,742 C#*D#*E#*F#
5 Façana Oest 11,440 3,350 38,324 C#*D#*E#*F#
6 Façana Sud 5,340 3,350 17,889 C#*D#*E#*F#
7 1,850 3,350 6,198 C#*D#*E#*F#
8 4,700 3,350 15,745 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,496

2 E83E5HHJ m2 Extradossat autopornant realitzat amb placa de guix laminat ancorada als forjats mitjançant estructura formada
per canals i muntants; 130 mm de gruix total composada per una estructura autoportant de perfils metàl.lics
d'acer galvanitzat de 48mm de gruix formada per muntants (elements verticals) i canals (elements hotizontals),
amb una seraparació entre muntants de 600mm i una disposició normal ´´N´´; al muntant s'inserta el panell
d'aïllament de llana de roca ROCKDRY de Rockwool o equivalent, segons NE-EN 13162, no revestit, de
densitat 40 kg/m3, resistivitat al fluxe d'aire superior a 10KPa.s/m2, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, i
resistència tèrmica en 110mm de gruix de R=3,10m2K/W, col.locant 40mm al muntant de 48mm i l'aïllament
sobrant cap a l'interior de la càmera d'aire; en la cara interior del muntant es cargola un placa de guix laminat A
/ UNE-EN 520 de longitud 1200mm i gruix 15mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Est 11,620 3,150 36,603 C#*D#*E#*F#
2 Façana Nord 13,290 3,150 41,864 C#*D#*E#*F#
3 Façana Oest 10,500 3,150 33,075 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 12,500 3,150 39,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,917

3 E4F7KK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el
mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E4F7MK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0.9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 FA2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E4F7KK11A u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el
mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E4F7XK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2.4 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA4-FA5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m de llargària, per a revestir, col·locada
amb el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 E4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 E4F7MK11A u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0.9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA9-10-11 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 E4F7KK11B u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el
mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P781-5ZNG m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 Criteri
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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part baixa façana 0,500 12,500 6,250 C#*D#*E#*F#
2 0,500 12,500 6,250 C#*D#*E#*F#
3 0,500 12,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

13 P760-DPBP m2 Membrana de densitat superficial 1,1 kg/m2 i gruix 1,14 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
adherida Criteri 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lamina per finestres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 FA6 1,150 0,500 0,575 C#*D#*E#*F#
3 FA8 1,210 0,500 0,605 C#*D#*E#*F#
4 FA9 0,800 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#
5 FA10 0,600 0,500 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#
6 FA11 0,400 0,500 4,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,580

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Niv. 4 052  ENVANS

1 E652B1MR m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de
100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Envà per bany 7,500 1,100 8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 06  REVESTIMENTS
Niv. 4 061  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1 E881C136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana 5,340 3,300 17,622 C#*D#*E#*F#
2 12,240 3,300 40,392 C#*D#*E#*F#
3 4,700 3,300 15,510 C#*D#*E#*F#
4 1,850 3,300 6,105 C#*D#*E#*F#
5 5,340 3,300 17,622 C#*D#*E#*F#
6 11,440 3,300 37,752 C#*D#*E#*F#
7 6,490 3,300 21,417 C#*D#*E#*F#
8 2,300 3,300 7,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,010

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 06  REVESTIMENTS
Niv. 4 062  ENRAJOLATS

1 E8251335 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 2,100 2,310 C#*D#*E#*F#
2 1,100 0,850 0,935 C#*D#*E#*F#
3 1,100 0,500 0,550 C#*D#*E#*F#
4 1,100 2,100 2,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,105

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 06  REVESTIMENTS
Niv. 4 063  CELS RASOS

1 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fals sostre bany 3,000 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
2 Fals sostre continu 3,000 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
3 3,240 4,700 15,228 C#*D#*E#*F#
4 Faixa perimetral 23,220 1,000 23,220 C#*D#*E#*F#
5 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,548

2 E8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 1,150 1,500 1,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,725

3 E7C9V642EAA3 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, col·locada amb adhesiu de
formulació específica. Article: tipus ref. 96738 de la sèrie Edificació Tècnica de ROCKWOOL o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placa perimetral forjat per trancament
del pont tèrmic

1,350 0,400 110,000 59,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

4 E84ZG2G0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat
i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 E7CPK6D8EC6 m2 Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues
cares, de 60 x 120 x 8 cm, col·locat sobre parament vertical. Article: tipus ref. 701216216BA7 de la sèrie
Tècnics de ROCKWOOL o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tabica 0,75 1,750 7,190 12,583 C#*D#*E#*F#
2 Tabica 0,35 1,350 4,870 6,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,158

6 E844H260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus aleatòria ocupant tota la
superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica D 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula 1 3,600 6,000 21,600 C#*D#*E#*F#
2 Aula 2 3,600 4,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 06  REVESTIMENTS
Niv. 4 064  PINTATS

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre interior 45,800 2,700 123,660 C#*D#*E#*F#
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2 Parets exteriors lavabo 8,000 2,700 21,600 C#*D#*E#*F#
3 Tabica panell mòvil 4,800 0,350 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,940

2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,500 10,500 99,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,750

3 E8AA3BC1 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cf1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Cf2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 07  PAVIMENTS

1 E9QH22K3 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a
1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat,
amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment interior 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

2 E9U710A1 m Sòcol a joc amb el parquet, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

3 E9DBA44B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment bany 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 E9DBA44BA m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 20

1 Paviment exterior Accés sud 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 Paviment exterior Accés Nord 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviemnt exterior Façana Oest 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,400

5 E9J34200 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC, col·locat sense adherir. Model Coral Brush Activ
de Forbo (color a escollir)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 E7C2E871 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa 8cm 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
2 Segona capa 8cm 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,000

7 E9361761 m2 Solera de morter armada, de gruix 5 cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior edifici 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

8 E9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó (solera morter) AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

9 E9DBA44C m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,210 88,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,210

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Niv. 4 081  FUSTERIA EXTERIOR ALUMINI

1 EAF7PAAL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, dues fulles corredisses i part fixa i posició lateral, per a un buit d'obra aproximat de
356x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana
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en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou molla tanca portes i sistema
de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per
un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al
interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular
de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAF7N1AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 80x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa
l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils
per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil
semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm
de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAF7PAALA u Balconera d'alumini lacat RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues finestres correderes i part fixa superior i inferior per a un buit d'obra aproximat de 356x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa
l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EAF7M6AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, una finestra corredera i parts fixes superiors i inferiors, per a un buit d'obra
aproximat de 225x270 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. Inclou remat perimetral
per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou
molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la
frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió
semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les
frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara
de les frontisses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAF7M6ALA u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, una finestra corredera i parts fixes superiors i inferiors, per a un buit d'obra
aproximat de 225x270 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. Inclou remat perimetral
per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou
molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la
frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió
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semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les
frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara
de les frontisses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAF1KB9L u Finestra d'alumini lacat color RAL a escollir, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i
una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 115x165 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm
d'amplada, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAF7D3AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm
d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les
enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular
d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i
fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAF3KB9L u Finestra d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 120x210 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa
l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EAF3C5AL u Fulla fixa d'alumini RAL color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 80x80 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. Inclou remat perimetral per a
entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EAF3C1AL u Fulla fixa d'alumini color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
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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. Inclou remat perimetral per a
entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 EAF3C1ALA u Fulla fixa d'alumini lacar color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 40x40 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. Inclou remat perimetral
per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EAF7Q89L u Balconera d'alumini lacar color RAL a escollir amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb quatre fulles correderes i fix inferior per a un buit d'obra aproximat de 360x220 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm
d'amplada, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EC1G4205 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 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1
(B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA1 3,560 2,700 9,612 C#*D#*E#*F#
2 FA2 0,800 2,700 2,160 C#*D#*E#*F#
3 FA3 3,560 2,700 9,612 C#*D#*E#*F#
4 FA4 2,250 2,700 6,075 C#*D#*E#*F#
5 FA5 2,250 2,700 6,075 C#*D#*E#*F#
6 FA6 1,150 1,650 1,898 C#*D#*E#*F#
7 FA7 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
8 FA8 1,210 2,100 2,541 C#*D#*E#*F#
9 FA12 3,500 2,500 8,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,403

14 EC171344 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA9 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
2 FA10 0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#
3 FA11 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,160
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Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Niv. 4 082  FUSTERIA INTERIOR FUSTA

1 EA1AAPE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat 210x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. La porta inclou sistema de perfils per a prevenir les
enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular
d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i
fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CF1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EA1AADE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 85x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CF1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EA1AD3E5 u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 80x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CF1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EA1AD3E5A u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 80x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. La porta inclou sistema de perfils per a prevenir les enganxades
de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80
mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies
d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada
amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CF2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EA1AA1E5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 40x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CF2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EA1AAPE5A u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 210x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CF2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VF2 1,650 1,500 2,475 C#*D#*E#*F#
2 Cf1 1,050 2,100 2,205 C#*D#*E#*F#
3 1,050 0,850 0,893 C#*D#*E#*F#
4 0,800 2,150 1,720 C#*D#*E#*F#
5 CF2 0,800 2,150 1,720 C#*D#*E#*F#
6 0,400 1,050 0,420 C#*D#*E#*F#
7 2,100 1,050 2,205 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,638

8 E65A6463 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal
d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CF1 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#
2 1,750 1,000 1,750 C#*D#*E#*F#
3 CF2 1,340 1,000 1,340 C#*D#*E#*F#
4 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,290

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Niv. 4 083  FUSTERIA EXTERIOR ACER PINTAT AL FOC

1 EABGM762 u Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb bastidor de tub
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat al foc, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ac1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
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Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Niv. 4 084  FUSTERIA INTERIOR DE DMH PER A PINTAR

1 EA1AARE5 u Marc de DMH per a pintar, per a un buit d'obra aproximat de 150x165 cm, per a col.locació de vidre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VF2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAQE1195A u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. La porta
inclou sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular
d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta
acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAU13A30 m2 Envà mòbil monodireccional format per 4 mòduls d'0.74x2.70 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 d'HPL, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i
sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Niv. 4 085  DIVISÒRIA HPL

1 E66AB010 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 35 cm de llargària i 80 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MF1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 09  INSTAL.LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES

1 S_06_01_01 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 30x30x30 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas
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dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular.Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 S_06_01_03 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.Inclou: Replanteig i traçat del
conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per
peces especials.Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 S_06_01_04 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.Inclou: Replanteig i traçat del
conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per
peces especials.Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 ISD020DGUWE U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: 3 vàters, lavabo senzill, banyera, realitzada amb tub
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.Inclou: Replanteig del
recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 ISD020TREU U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: pica senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega
d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i
de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 S_06_01_02 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de
200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús lubricant per
a muntatge.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes, incloent els trams ocupats per peces especials.Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els
pericons, l'excavació ni el reblert principal.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 ED515N4M u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 40
mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

9 ED7FR214 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 ED7FR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
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sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió xarxa drenatge 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de
formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa
filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

13 ED3F35A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 ED3F3540 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 10  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Niv. 4 101  XARXA DISTRIBUCIÓ

1 S_04_01_01 u Connexionat de la línia principal del subquadre d'ampliació al quadre general de distribució de l'edifici segons
esquema unifilar per a la protecció de la línia d'alimentació del subquadre d'ampliació situat en planta baixa.
S'inclou cablejat de connexió i protecció del comandament. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements
a instal·lar en quadre i en funcionament.Inclou: Connexionat de la protecció al quadre principal de l'edifici.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 S_04_01_02 u Subministrament i instal·lació del Subquadre per a les AULES. El subquadre constarà de 1 interruptor general.
Protecció i distribució dels circuits interiors, format per armari amb porta i pany, de manera que sigui
innaccessible al personal no autoritzat per a la seva manipulació, inclòs proteccions i elements segons esquema
elèctric i memòria descriptiva. S'inclou Interruptor General Automàtic bipolar amb dispositius de sobretensió
permanents. Disposarà de protecció per els circuits de comandament del quadre, proteccions diferencials i
enregletat de sortida, amb un 30% d'espai lliure en fileres per a possibles ampliacions; Totalment instal·lat,
connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat.Inclou: Elements
especificats en esquema unifilar i connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 S_04_01_03 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del
cable. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

4 S_04_01_20 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del
cable. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

5 S_04_01_04 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Estesa del cable. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 405,000

6 S_04_01_05 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Estesa del cable. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

7 S_04_01_06 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub
corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig.
Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

8 S_04_01_07 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub
corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig.
Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

9 S_04_01_08 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub
corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig.
Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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AMIDAMENT DIRECTE 135,000

10 S_04_01_09 m Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de canal protectora de PVC rígid, de 40x110 mm.
Inclús p/p d'accessoris. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la canal.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 S_04_01_10 Ut Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7
cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables.Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 S_04_01_11 Ut Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball per a profesor, a col·lcoar superficialment o encastat en paret
o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 3 mòdul cablejats amb
1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base elèctrica CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 2
connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE
ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub
coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió,
construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al
Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 S_04_01_12 Ut Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball per a alumne, a col·lcoar superficialment o encastat en paret
o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 2 mòdul cablejats amb
1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 una placa amb 1 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica.
Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de
la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 S_04_01_13 Ut Instal·lació de caixa de preses per a projector a col·lcoar en fals sostre formada per Kit modul EBOX per
encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 2 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, una
placa amb 1 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i 1 connector HDMI. Instal· lada amb conductors de coure de
designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal,
amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de
connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la
safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 S_04_01_14 Ut Subministrament i instal·lació de base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma
mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color especial i marc embellidor per a un
element, de color especial, encastada, amb la caixa de mecanisme. Instal·lada amb conductors de coure de
designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal,
amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la
unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanismeTotalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000

16 S_04_01_16 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou blocs de connexió,
bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC aplicables.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 S_04_01_17 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou blocs de connexió,
bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC aplicables.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 S_04_01_18 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou blocs de connexió,
bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC aplicables.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 S_04_01_19 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou blocs de connexió,
bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC aplicables.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 11  INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT

1 S_04_02_01 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària de paret. Instal·lada amb conductors de coure de
designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal,
amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en
funcionament.Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de la lluminària. Col·locació de
làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 S_04_02_02 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària de sostre. Instal·lada amb conductors de coure de
designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal,
amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en
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funcionament.Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de la lluminària. Col·locació de
làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 S_04_02_03 Ut Subministrament i instal.lació de lluminària d'mergencia model MCA-4310 de Lledó. Inclou caixa d'empotrar
MCA-4300

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 S_04_02_04 Ut Subministre i instal·lació de detector de moviment d'infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat,
model DICROMAT ''ORBIS'' o equivalent, muntatge encastat en sostre, angle de detecció de 360°, abast de 7 m
de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps i en sensibilitat lumínica, alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz, relé de 6 A de poder de ruptura, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescents,
400 VA per a làmpades fluorescents, 800 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1200 W per a
làmpades halògenes, 400 VA per a llums de baix consum, 400 VA per a lluminàries tipus Downlight, 40 VA per a
llums LED, temporització regulable de 35 s a 20 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura
de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP 20, de 80 mm de diàmetre. Inclús accessoris, i material
auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector.
Connexionat de cables. Col·locació del detector.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 S_04_02_05 Ut Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador unipolar (1P), gamma mitja, intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color especial i marc embellidor per a un element, de color
especial, encastat, sense incloure la caixa de mecanisme. Instal·lada amb conductors de coure de designació
UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub
coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanismeTotalment muntat, connexionat
i provat.Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EH2LCEAA u Subministre i col.locació de lluminària DOWLINGHTS MODEL 1T2923EL DE TARGETTI 21 W LED, 3240
LUMENS, 3.000ºK

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluminària 1-2-3-4 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 EH2LVWVA u Subministe i col.locació de lluminària model Swp L de Arkoslight de 7w led

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluminària 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EH2LVWVAE u Subministre col.locació de lluminparia Aplic Wall Recesse 6w IP66 Color gris negre
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluminària A-B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EH124461 u Regleta estanca IP66 Atlantic 16w LEd L=60cm Color 840

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluminària 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 S_04_02_06 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària exterior. Instal·lada amb conductors de coure de
designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal,
amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en
funcionament.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de la lluminària. Col·locació de làmpades i
accessoris. (lluminària no inclosa)
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 12  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS
Niv. 4 121  XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

1 S_03_01_02 Ut Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència embeinada,
capacitat 50 l, potència 1400 W, de 624 mm d'altura i 391 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat,
aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi, llum de control, termòmetre i termòstat de
regulació per a A.C.S. acumulada. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula de seguretat
antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra.
Posada en marxa.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 ICS010S_03 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 48,000
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3 ICS010S_04 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

4 ICS010S_05 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 20/22 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

5 ICS010S_06 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

6 S_03_01_07 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2'', per roscar, PN=50 bar i
temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i
provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 S_03_01_08 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4'', per roscar, PN=50 bar i
temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i
provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 S_03_01_09 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1'', per roscar, PN=50 bar i
temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i
provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 S_03_01_10 Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta d'esquadra per aparell sanitari de llautó, de 1/2'' de diàmetre. Totalment
muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Connexionat.Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000
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10 S_03_01_11 u Subministre de conjunt de flexibles connexions M: 1/2'' i F3/8'' de 250 mm de longitud, preu alt i muntada
superficialment.Inclou: Replanteig. Col·locació del flexible. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 12  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS
Niv. 4 122  INSTAL.LACIÓ SANITARIS

1 S_03_02_03 U Cisterna empotrable de doble descàrrega per a inodor no suspès tipus Roca BASIK TANK BAJO VENTANA
Ref. 890121200, inclou placa tipus PL1 DUAL ONE. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment
muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 S_03_02_01 U Subministrament i instal·lació de Pica col·lectiva de 900x450 tipus Galassia Ninive per a instal.lar sota taulell o
enrassada. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou:
Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 S_03_02_02 U Inodor amb sortida vertical per a tanc empotrable, tanc alt o fluxor, tipus Roca Baby A344PB8000, inclòs tapa
seient i petits accessoris. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 S_03_02_04 U Banyera tipus Baby de 1000x700mm. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 S_03_02_06 U Aixeta per a lavabo temporitzada, muntatge de paret, de polsasió suau, tipus Presto XT-P o similar. Inclús
suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell.
Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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6 EJ14B11R u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, model Happening de Roca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EJ28113G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb peça extraible,
REF: A5A8125C00 de Roca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 13  INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ

1 ICE040_02 U Subministrament i muntatge de conjunt de vàlvula i caudalímetre per a instal·lació tipus bitub, amb capçal
termostàtic, marca BaxiRoca tipus NT o similar, inclòs part proporcional de petits accessoris de muntatge.
Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de
conducció d'aigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 ICE040_01 U Subministrament i muntatge d'element de radiador reversible, marca Roca, model AV1800, d'alumini, de 202,5
kcal/h, inclòs suports de radiadors, taps, purgues, part proporcional de petit accessoris de muntatge. Totalment
muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció
d'aigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 ICS010_03 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
3/8'' DN 10 mm de diàmetre i 2,3 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4 ICS010_04 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
1/2'' DN 15 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000

5 ICS010_05 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
3/4'' DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

6 ICS010_06 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
1'' DN 25 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

7 ICS010_07 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/8'', de 22 mm de gruix i 19 mm de diàmetre
interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 ICS010_08 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1/2'', de 22 mm de gruix i 23 mm de diàmetre
interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

9 ICS010_09 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/4'', de 22 mm de gruix i 29 mm de diàmetre
interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

10 ICS010_10 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1'', de 22 mm de gruix i 36 mm de diàmetre
interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

11 EE36N5D1 u Radiador d'alumini de 19 elements amb 1 columna, de 800 mm d'alçària màxima, Model Condal 80 de Roca,
per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EE3655D1 u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 800 mm d'alçària màxima, Model Condal 80 de Roca, per
a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 14  INSTAL.LACIÓ RENOVACIÓ I EXTRACCIÓ
Niv. 4 141  EQUIPS DE RENOVACIÓ

1 S_02_01_02 Ut Subministrament i instal·lació de ventilador axial, model Silent-300 CZ ''S&P'', de dues velocitats, potència
màxima de 20 W, cabal de 260 m³/h, de 146,6 mm de diàmetre i 148 mm de longitud, nivell de pressió sonora
de 32 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes
i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús accessoris i elements de fixació.
Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del ventilador en línia.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 14  INSTAL.LACIÓ RENOVACIÓ I EXTRACCIÓ
Niv. 4 142  CONDUCTES I DIFUSIÓ

1 S_02_02_02 m Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).Inclou: Replanteig del
recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 PE46-B2B1 u Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 200 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa acer
galvanit. amb sistema d'autoblocatge, amb doble junt fibra ceràmica per a resistir altes temperatures, col.locada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per ventilació en coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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3 PD18-8D4K m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació baixants 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 15  INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNIACIÓNS
Niv. 4 151  INSTAL.LACIÓ DE VEU I DADES

1 S_05_01_01 m Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica
LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa de cables.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 440,000

2 S_05_01_02 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub
corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig.
Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

3 S_05_01_04 Ut Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7
cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables.Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 S_05_01_06 Ut Subministrament i instal·lació de presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i
embellidor. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 S_05_01_14 u Subministrament i instal·lació d'extensor de 1,6 a 3,2 metres de llargària de cable per a transmissió de dades
F/FTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius, amb 2 connectros RJ45, col·locat sota tub o canal. Amb part proporcional d'elements de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat,
etiquetat i provat.Inclou: Extensor, connectors RJ45. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

AMIDAMENTS Pàg.: 41

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 S_05_01_15 u Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a veu i dades degut a elements
imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o
desballestaments no previstos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 15  INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNIACIÓNS
Niv. 4 52  INSTAL.LACIÓ D'AUDIOVISUALS

1 PP26-620T u Instal·lació porter electrònic, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per
a encastar, sense ajudes de ram de paleta Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 16  INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

1 EM31231J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 17  ACTUACIÓ ESPAIS EXTERIORS
Niv. 4 172  PAVIMENTS EXTERIORS

1 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió, inclou acabat superior fratassat mecànic semifí.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera espais exteriors 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
2 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,400

2 E9Z4MA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera espais exteriors 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
2 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,400

3 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera espais exteriors 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
2 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,400

4 ED5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 17  ACTUACIÓ ESPAIS EXTERIORS
Niv. 4 173  TANCAMENTS

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament tanca perimetral 40,000 0,600 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
2 11,500 0,600 0,400 2,760 C#*D#*E#*F#
3 1,600 0,600 0,400 0,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,744

2 E2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació tanca perimetral 40,000 0,600 0,400 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#
2 11,500 0,600 0,400 1,200 3,312 C#*D#*E#*F#
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3 1,600 0,600 0,400 1,200 0,461 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,293

3 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca perimetral 40,000 0,600 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
2 11,500 0,600 0,400 2,760 C#*D#*E#*F#
3 1,600 0,600 0,400 0,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,744

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 0,600 0,400 62,500 600,000 C#*D#*E#*F#
2 11,500 0,600 0,400 62,500 172,500 C#*D#*E#*F#
3 1,600 0,600 0,400 62,500 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 796,500

5 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub i malla se simple torsió, pany de cop i clau
i pom, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ac7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F6A15400 m Reixat d'acer d'alçària 1.5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca perimetral 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
3 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 Tanca sobre muret existent (mòdul

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

5 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Ac6 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,800

7 F6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub, i malla de simple torsió, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ac6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ac4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FB121AAMA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ac3 2,440 2,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,440

10 FB121AAMB m Porta en barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
12 cm, de 100 cm d'alçària, inclou mecanismes, i tanca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 E6185M6N m2 Paret per tanca de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca perimetral 40,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#
2 11,500 0,600 6,900 C#*D#*E#*F#
3 1,600 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,860

12 F61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Replè tanca exterior 40,000 0,600 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#
2 11,500 0,600 0,200 1,380 C#*D#*E#*F#
3 1,600 0,600 0,200 0,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,372

13 EB14B9L9 m Passamà d'acer per a pintar de 30 mm de diàmetre, amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament,
inclou la pintura amb esmalt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

14 F99Z5561 u Tapa d'escocell de 350x200 cm,  de planxa plegada d'acer galvanitzat, col·locada, veure detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500
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Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 18  ACTUACIÓ EDIFICI EXISTENT
Niv. 4 161  OFICE

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret per separar ofice 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret per separar ofice 4,000 3,500 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc d'envà per pas 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ofice 3,500 2,700 9,450 C#*D#*E#*F#
2 5,500 2,700 14,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 P89G-43U3 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat Criteri
d'amidament: 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,100 1,000 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,200

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 19  AJUDES RAM DE PALETA

1 EY011112 PA 192

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 20  CONTROL DE QUALITAT

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i
no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol AA  FASE 1
Subcapítol 21  IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT

1 191 PA Partida per a la implantació de la Seguretat i Salut en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Niv. 4 012  MOVIMENT DE TERRES
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1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ POUS C#*D#*E#*F#
2 P16 0,800 1,200 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
3 P15 1,200 0,800 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Fonament Mur 7,750 0,900 0,500 3,488 C#*D#*E#*F#
6 11,300 0,900 0,500 5,085 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,533

2 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ SABATES C#*D#*E#*F#
2 P16 0,800 1,200 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
3 P15 1,200 0,800 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
4 EXCAVACIÓ POUS C#*D#*E#*F#
5 P16 0,800 1,200 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
6 P15 1,200 0,800 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,208

3 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

4 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,700

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Niv. 4 013  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2RA7LP1 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ SABATES C#*D#*E#*F#
2 P16 0,800 1,200 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
3 P17 1,200 0,800 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
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4 EXCAVACIÓ POUS C#*D#*E#*F#
5 P16 0,800 1,200 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
6 P17 1,200 0,800 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,304

2 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ SABATES C#*D#*E#*F#
2 P16 0,800 1,200 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
3 P15 1,200 0,800 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
4 EXCAVACIÓ POUS C#*D#*E#*F#
5 P16 0,800 1,200 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
6 P15 1,200 0,800 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,112

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 02  FONAMENTACIÓ

1 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P16 0,800 1,200 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
2 P15 0,800 1,200 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,152

2 E31521H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P16 0,800 1,200 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
2 P15 1,200 0,800 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P15 2,000 7,000 1,700 1,580 37,604 C#*D#*E#*F#
2 P16 2,000 5,000 2,100 1,580 33,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,784

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P16 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,200 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
3 P15 2,000 1,200 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
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4 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 03  ESTRUCTURA

1 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques30x30x1.5 2,000 0,090 0,015 7.800,000 21,060 C#*D#*E#*F#
2 Rigiditzadors 8,000 0,005 0,015 7.800,000 4,680 C#*D#*E#*F#
3 Perns 16,000 0,200 1,580 5,056 C#*D#*E#*F#
4 Placa final 2,000 0,040 0,015 7.800,000 9,360 C#*D#*E#*F#
5 IPN80 4,000 0,800 6,100 19,520 C#*D#*E#*F#
6 Rodó D8 4,000 1,700 0,400 2,720 C#*D#*E#*F#
7 Mermes 62,396 0,100 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,636

2 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub 100.4 3,000 9,850 29,550 C#*D#*E#*F#
2 3,950 9,850 38,908 C#*D#*E#*F#
3 Mermes 68,458 0,100 6,846 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,304

3 E4LHL000 u Passador per a ancoratge d'element estructural de formigó armat, a mur de formigó armat ja construït, amb el
sistema CRET ´´EDING APS´´, compost de peça mascle de passador CRET-128 ´´EDING APS´´, d'acer
inoxidable d'alta resistència a la corrosió, amb una resistència a ruptura minorada de 157,02 kN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 145C227C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1.2 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 22 kg/m2. S'inclou formació de jàsseres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa annexa edifici 6,400 4,000 25,600 C#*D#*E#*F#
2 0,400 1,630 0,652 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,252

5 K4BP1114 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat ´´Sikadur-42
SP´´ o similar.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, per aconseguir una R-60

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars porxo 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Estintolament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 04  COBERTA

1 E5Z15A4B 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 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2,
aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 E7119785A m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 E7B451F0A m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 E7Z32PQ3 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP amb armadura de feltre de
polièster de 135 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre porxo 2 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

8 E7Z32F75 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre porxo 2 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

9 E01 m Perfil metàl.lic de remat per impermeabilització perimetral de coberta, inclou el segellat superior amb massilla de
poliuretà monocomponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0.82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal perímetral (totes les cobertes) C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 14,500

11 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Baixants canal 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

12 E7C2E471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

13 ED5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a
la compressió aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta porxo 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

14 E721BCK5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5.1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre
de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre Porxo 2 15,500 0,700 10,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,850

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 05  ACTUACIÓ EDIFICI EXISTENT
Niv. 4 151  OBERTURA DE NOU PAS

1 44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m
d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats en calent, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. no inclou elements de fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAB0-6176 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat al foc, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P89H-4V6Y m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa
d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat Criteri d'amidament: 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
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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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat Criteri d'amidament: 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 06  AJUDES RAM DE PALETA

1 EY031000 PA Ajudes del ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 20  CONTROL DE QUALITAT

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 385_01
Capítol BB  FASE 2
Subcapítol 21  IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT

1 EY01112A m Implantació de la Seguretat i Salut de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/11/20 Pàg.: 1

P-1 145C227C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.2 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 22
kg/m2. S'inclou formació de jàsseres.

116,79 €

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 14LHL78C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 10.30 kN/m2, amb revoltó
de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb
una quantia de 19.5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.135 m3/m2 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. S'inclou formació de jàsseres.

68,77 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m
de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb
graves per a drenatge, i càrrega de terres

55,00 €

(CINQUANTA-CINC EUROS)

P-4 44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats
en calent, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. no inclou elements de fonamentació

3.569,77 €

(TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 E01 m Perfil metàl.lic de remat per impermeabilització perimetral de coberta, inclou el segellat
superior amb massilla de poliuretà monocomponent

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-6 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

48,78 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 E2131353 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

97,53 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

91,58 €

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-11 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6,96 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-12 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM

3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm
com a màxim

20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 E2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

11,18 €

(ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-15 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

4,65 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 E2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,32 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 E2RA7LP1 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)

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 E31521H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

83,27 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-19 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

83,79 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,84 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-22 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

86,98 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-25 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

15,98 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

82,94 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-28 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments 21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,46 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 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

3,74 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

98,45 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-34 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 5 m

21,73 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-35 E4DA2DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

25,26 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-36 E4F2B55J m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4
N/mm2

254,58 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 E4F7KK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

50,36 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-38 E4F7MK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0.9 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

12,68 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.2 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

16,43 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 E4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.5 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

19,85 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 E4F7XK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2.4 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

37,79 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 E4F7KK11A u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

50,36 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 E4F7KK11B u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

50,36 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 E4F7MK11A u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0.9 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

12,68 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 E4LHL000 u Passador per a ancoratge d'element estructural de formigó armat, a mur de formigó armat ja
construït, amb el sistema CRET ´´EDING APS´´, compost de peça mascle de passador
CRET-128 ´´EDING APS´´, d'acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió, amb una
resistència a ruptura minorada de 157,02 kN.

84,18 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-47 E5113R91 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40
mm, de 10 cm de gruix

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 E5Z15A4B 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 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

18,75 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 E5ZDT26G m Peça paragraves de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs,  minvell, col·locada lliure sobre coberta

20,47 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 E5ZE2254 m Vora lliure i abocador a la canal, de dues peces de planxa de zinc de 0.6 mm de gruix i 20 cm
i 30 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb fixacions mecàniques

42,64 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

48,31 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-52 E612B515 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20, de 290x140x100 mm ,
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

32,61 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 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

31,18 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-54 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

32,79 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-55 E6185M6N m2 Paret per tanca de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

31,94 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-56 E652B1MR m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 400 mm de
100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

58,57 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-57 E65A6463 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats
cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

10,72 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 E66AB010 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 35 cm de llargària i 80 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

150,06 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-59 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-60 E7119785A m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-61 E721BCK5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5.1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

18,23 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-62 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una
dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-63 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-64 E7B451F0A m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 E7C2E471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-66 E7C2E871 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

17,28 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-67 E7C2EA71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

21,13 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-68 E7C9V642EAA3 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471
m2.K/W, col·locada amb adhesiu de formulació específica. Article: tipus ref. 96738 de la sèrie
Edificació Tècnica de ROCKWOOL o equivalent

13,10 €

(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-69 E7CPK6D8EC60 m2 Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper
kraft-alumini a dues cares, de 60 x 120 x 8 cm, col·locat sobre parament vertical. Article: tipus
ref. 701216216BA7 de la sèrie Tècnics de ROCKWOOL o equivalent

29,95 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, per aconseguir una R-60

42,91 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 E7Z32F75 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

21,47 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 E7Z32PQ3 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP amb
armadura de feltre de polièster de 135 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació,
fixada amb oxiasfalt

24,75 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

16,88 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 E8251335 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

22,09 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-75 E83E5HHJ m2 Extradossat autopornant realitzat amb placa de guix laminat ancorada als forjats mitjançant
estructura formada per canals i muntants; 130 mm de gruix total composada per una
estructura autoportant de perfils metàl.lics d'acer galvanitzat de 48mm de gruix formada per
muntants (elements verticals) i canals (elements hotizontals), amb una seraparació entre
muntants de 600mm i una disposició normal ´´N´´; al muntant s'inserta el panell d'aïllament
de llana de roca ROCKDRY de Rockwool o equivalent, segons NE-EN 13162, no revestit, de

31,07 €
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densitat 40 kg/m3, resistivitat al fluxe d'aire superior a 10KPa.s/m2, conductivitat tèrmica
0,035 W/mK, i resistència tèrmica en 110mm de gruix de R=3,10m2K/W, col.locant 40mm al
muntant de 48mm i l'aïllament sobrant cap a l'interior de la càmera d'aire; en la cara interior
del muntant es cargola un placa de guix laminat A / UNE-EN 520 de longitud 1200mm i gruix
15mm.

(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-76 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

23,44 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 E8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), 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

30,62 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-78 E844H260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus aleatòria
ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica D 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

44,54 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-79 E84ZG2G0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

32,38 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 E881C136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat

20,36 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-81 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,08 €

(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-83 E8AA3BC1 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

13,56 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-84 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,18 €

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-85 E9361761 m2 Solera de morter armada, de gruix 5 cm, abocat des de camió 13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-86 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió, inclou acabat superior fratassat mecànic semifí.

18,27 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-87 E9DBA44B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

36,59 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-88 E9DBA44C m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

36,59 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-89 E9DBA44BA m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

36,59 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-90 E9J34200 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC, col·locat sense adherir. Model
Coral Brush Activ de Forbo (color a escollir)

61,12 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-91 E9QH22K3 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN
13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb
base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm

31,93 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-92 E9U710A1 m Sòcol a joc amb el parquet, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols 6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-93 E9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó (solera morter) AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-94 E9Z4MA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-95 EA1AA1E5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 40x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment

72,56 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-96 EA1AADE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 85x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana

128,41 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-97 EA1AAPE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat 210x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense

205,17 €
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persiana. La porta inclou sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les
portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de
80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i
fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses.
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-98 EA1AARE5 u Marc de DMH per a pintar, per a un buit d'obra aproximat de 150x165 cm, per a col.locació
de vidre

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-99 EA1AD3E5 u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment

293,87 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-100 EA1AAPE5A u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment

205,17 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-101 EA1AD3E5A u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment. La porta inclou sistema de perfils per a prevenir les enganxades de
dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular
d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al
interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta
acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de
les frontisses.

293,87 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-102 EABGM762 u Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 90x210 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat pintat al foc, col·locada

298,63 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-103 EAF1KB9L u Finestra d'alumini lacat color RAL a escollir, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 115x165
cm, elaborada amb perfils de preu superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm
d'amplada, segons plànols de detall.

465,43 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-104 EAF3C1AL u Fulla fixa d'alumini color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 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. Inclou remat perimetral per a entrega de
façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

190,81 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-105 EAF3C5AL u Fulla fixa d'alumini RAL color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 80x80 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. Inclou remat perimetral per a entrega de
façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

171,22 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-106 EAF3KB9L u Finestra d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un
buit d'obra aproximat de 120x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en
planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

502,66 €

(CINC-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-107 EAF3C1ALA u Fulla fixa d'alumini lacar color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 40x40 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. Inclou remat perimetral per a entrega de
façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

139,72 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-108 EAF7D3AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm
d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils
per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg,
format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió
semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara
contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada
amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

652,82 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 EAF7M6AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una finestra corredera i parts fixes superiors i
inferiors, per a un buit d'obra aproximat de 225x270 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. Inclou remat perimetral per a
entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a
les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini
de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses.

1.197,33 €

(MIL  CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-110 EAF7N1AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra
aproximat de 80x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou molla tanca portes i sistema
de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m
de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta
acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la

654,08 €
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cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM,
fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.
(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-111 EAF7PAAL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, dues fulles corredisses i part fixa i posició
lateral, per a un buit d'obra aproximat de 356x270 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. Inclou remat perimetral per a
entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a
les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini
de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses.

1.678,17 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-112 EAF7Q89L u Balconera d'alumini lacar color RAL a escollir amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb quatre fulles correderes i fix inferior per a un buit d'obra
aproximat de 360x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

1.644,42 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-113 EAF7M6ALA u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una finestra corredera i parts fixes superiors i
inferiors, per a un buit d'obra aproximat de 225x270 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. Inclou remat perimetral per a
entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a
les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini
de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses.

1.197,33 €

(MIL  CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-114 EAF7PAALA u Balconera d'alumini lacat RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues finestres correderes i part fixa superior i inferior per a un buit
d'obra aproximat de 356x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en
planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

1.618,35 €

(MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-115 EAQE1195A u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. La porta inclou
sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa,
d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una
junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini
a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

139,05 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-116 EAU13A30 m2 Envà mòbil monodireccional format per 4 mòduls d'0.74x2.70 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 d'HPL, mecanismes de
fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior
sense guia inferior, col·locat

1.616,51 €

(MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-117 EB14B9L9 m Passamà d'acer per a pintar de 30 mm de diàmetre, amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat
mecànicament, inclou la pintura amb esmalt

51,36 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-118 EC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

53,51 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-119 EC171344 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de
gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

44,72 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-120 EC1G4205 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 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

91,96 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-121 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

35,88 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-122 ED3F3540 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

107,28 €

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-123 ED3F35A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat

123,74 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-124 ED515N4M u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 150x150 mm de costat amb
sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

38,14 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-125 ED5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic 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

69,89 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-126 ED5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada
i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-127 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

33,35 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-128 ED7FR214 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

35,28 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-129 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

41,92 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-130 ED7FR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

49,49 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-131 EE3655D1 u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 800 mm d'alçària màxima, Model
Condal 80 de Roca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a
anar encastat, sense valvuleria

97,19 €

(NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-132 EE36N5D1 u Radiador d'alumini de 19 elements amb 1 columna, de 800 mm d'alçària màxima, Model
Condal 80 de Roca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a
anar encastat, sense valvuleria

320,31 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-133 EH124461 u Regleta estanca IP66 Atlantic 16w LEd L=60cm Color 840 43,60 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-134 EH2LCEAA u Subministre i col.locació de lluminària DOWLINGHTS MODEL 1T2923EL DE TARGETTI 21
W LED, 3240 LUMENS, 3.000ºK

141,00 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS)

P-135 EH2LVWVA u Subministe i col.locació de lluminària model Swp L de Arkoslight de 7w led 53,12 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-136 EH2LVWVAE u Subministre col.locació de lluminparia Aplic Wall Recesse 6w IP66 Color gris negre 70,48 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-137 EJ14B11R u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, model
Happening de Roca.

263,43 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-138 EJ28113G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb
peça extraible, REF: A5A8125C00 de Roca.

134,62 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-139 EM31231J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

40,21 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-140 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

63,28 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-141 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-142 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-143 F61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

124,06 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-144 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub i malla se simple torsió,
pany de cop i clau i pom, col·locada

269,98 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-145 F6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub, i malla de simple
torsió, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
col·locada

304,55 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-146 F6A15400 m Reixat d'acer d'alçària 1.5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

15,81 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-147 F99Z5561 u Tapa d'escocell de 350x200 cm, de planxa plegada d'acer galvanitzat, col·locada, veure
detall

356,46 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-148 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

96,23 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-149 FB121AAMA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

96,23 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-150 FB121AAMB m Porta en barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, inclou mecanismes, i tanca.

258,29 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-151 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou
les feines de preparació

488,48 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-152 ICE040_01 U Subministrament i muntatge d'element de radiador reversible, marca Roca, model AV1800,
d'alumini, de 202,5 kcal/h, inclòs suports de radiadors, taps, purgues, part proporcional de
petit accessoris de muntatge. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades

57,51 €
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segons especificacions de Projecte.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-153 ICE040_02 U Subministrament i muntatge de conjunt de vàlvula i caudalímetre per a instal·lació tipus
bitub, amb capçal termostàtic, marca BaxiRoca tipus NT o similar, inclòs part proporcional de
petits accessoris de muntatge. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

32,17 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-154 ICS010_03 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 3/8'' DN 10 mm de diàmetre i 2,3 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

13,38 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-155 ICS010_04 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 1/2'' DN 15 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

13,40 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-156 ICS010_05 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 3/4'' DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

13,70 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-157 ICS010_06 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 1'' DN 25 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

16,74 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-158 ICS010_07 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/8'', de 22 mm de gruix i 19
mm de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons

9,03 €
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documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-159 ICS010_08 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1/2'', de 22 mm de gruix i 23
mm de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

9,43 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-160 ICS010_09 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/4'', de 22 mm de gruix i 29
mm de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

10,75 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-161 ICS010_10 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1'', de 22 mm de gruix i 36 mm
de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

11,90 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-162 ICS010S_03 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

25,88 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-163 ICS010S_04 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

27,41 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-164 ICS010S_05 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 20/22 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les

30,55 €
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canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-165 ICS010S_06 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

35,33 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-166 ISD020TREU U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: pica senzill, realitzada amb tub de
PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa
sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

66,62 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-167 ISD020DGUWE U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: 3 vàters, lavabo senzill, banyera,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

278,49 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-168 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

143,89 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-169 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

16,75 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-170 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

533,59 €

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-171 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-172 K4BP1114 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat  ´´Sikadur-42 SP´´ o similar.

20,15 €

(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-173 P5ZJ1-52DM m Canalón exterior de sección semicircular de plancha de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor, de diámetro 155 mm y 33 cm de desarrollo, colocada con piezas especiales y
conectada al bajante Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones
de la DT.

37,71 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-174 P760-DPBP m2 Membrana de densitat superficial 1,1 kg/m2 i gruix 1,14 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada adherida Criteri 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.

18,32 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-175 P781-5ZNG m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2
kg/m2 Criteri 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.

16,78 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-176 P89G-43U3 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat Criteri d'amidament: 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

16,38 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-177 P89H-4V6Y m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat
texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat Criteri d'amidament: 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.

8,61 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-178 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat Criteri d'amidament: 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.

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-179 PAB0-6176 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat pintat al foc, col·locada

214,80 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-180 PD15-78QO m Bajante de tubo de plancha galvanizada con unión plegada de DN 125 mm y 0,6 mm de
espesor, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas Criterio de
medición: m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes
de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material
correspondientes a recortes y la repercusión de las piezas especiales a colocar.

42,71 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-181 PD18-8D4K m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides Criteri 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.

17,66 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-182 PE46-B2B1 u Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 200 mm de dimensions 250x 150 mm
de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, amb doble junt fibra ceràmica per a
resistir altes temperatures, col.locada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

55,47 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-183 PP26-620T u Instal·lació porter electrònic, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i
obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta Criteri d'amidament: Unitat
de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1.347,59 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-184 S_02_01_02 Ut Subministrament i instal·lació de ventilador axial, model Silent-300 CZ ''S&P'', de dues
velocitats, potència màxima de 20 W, cabal de 260 m³/h, de 146,6 mm de diàmetre i 148 mm
de longitud, nivell de pressió sonora de 32 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre,
format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús accessoris i elements de fixació. Totalment
muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del ventilador en línia.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

87,29 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-185 S_02_02_02 m Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).Inclou: Replanteig del recorregut
dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació
de conductes. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

16,66 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-186 S_03_01_02 Ut Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical,
resistència embeinada, capacitat 50 l, potència 1400 W, de 624 mm d'altura i 391 mm de
diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici
de magnesi, llum de control, termòmetre i termòstat de regulació per a A.C.S. acumulada.
Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall
d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

237,35 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-187 S_03_01_07 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2'', per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-188 S_03_01_08 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4'', per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

19,08 €

(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-189 S_03_01_09 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1'', per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

26,39 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-190 S_03_01_10 Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta d'esquadra per aparell sanitari de llautó, de 1/2'' de
diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-191 S_03_01_11 u Subministre de conjunt de flexibles connexions M: 1/2'' i F3/8'' de 250 mm de longitud, preu
alt i muntada superficialment.Inclou: Replanteig. Col·locació del flexible. Connexionat.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-192 S_03_02_01 U Subministrament i instal·lació de Pica col·lectiva de 900x450 tipus Galassia Ninive per a
instal.lar sota taulell o enrassada. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment
muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

224,71 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-193 S_03_02_02 U Inodor amb sortida vertical per a tanc empotrable, tanc alt o fluxor, tipus Roca Baby
A344PB8000, inclòs tapa seient i petits accessoris. Inclús suport i ancoratges de fixació a
parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

144,08 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-194 S_03_02_03 U Cisterna empotrable de doble descàrrega per a inodor no suspès tipus Roca BASIK TANK
BAJO VENTANA Ref. 890121200, inclou placa tipus PL1 DUAL ONE. Inclús suport i
ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions

231,24 €
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de Projecte.
(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-195 S_03_02_04 U Banyera tipus Baby de 1000x700mm. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament.
Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

212,20 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-196 S_03_02_06 U Aixeta per a lavabo temporitzada, muntatge de paret, de polsasió suau, tipus Presto XT-P o
similar. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

68,25 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-197 S_04_01_01 u Connexionat de la línia principal del subquadre d'ampliació al quadre general de distribució
de l'edifici segons esquema unifilar per a la protecció de la línia d'alimentació del subquadre
d'ampliació situat en planta baixa. S'inclou cablejat de connexió i protecció del comandament.
Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en
funcionament.Inclou: Connexionat de la protecció al quadre principal de l'edifici.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

108,33 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-198 S_04_01_02 u Subministrament i instal·lació del Subquadre per a les AULES. El subquadre constarà de 1
interruptor general. Protecció i distribució dels circuits interiors, format per armari amb porta i
pany, de manera que sigui innaccessible al personal no autoritzat per a la seva manipulació,
inclòs proteccions i elements segons esquema elèctric i memòria descriptiva. S'inclou
Interruptor General Automàtic bipolar amb dispositius de sobretensió permanents. Disposarà
de protecció per els circuits de comandament del quadre, proteccions diferencials i enregletat
de sortida, amb un 30% d'espai lliure en fileres per a possibles ampliacions; Totalment
instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i
etiquetat.Inclou: Elements especificats en esquema unifilar i connexionat.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

829,59 €

(VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-199 S_04_01_03 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G10 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del cable.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-200 S_04_01_04 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del
cable. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-201 S_04_01_05 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del
cable. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-202 S_04_01_06 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-203 S_04_01_07 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-204 S_04_01_08 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-205 S_04_01_09 m Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de canal protectora de PVC
rígid, de 40x110 mm. Inclús p/p d'accessoris. Totalment muntada.Inclou: Replanteig.
Col·locació i fixació de la canal.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-206 S_04_01_10 Ut Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de
105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Col·locació de la
caixa i connexionat de cables.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-207 S_04_01_11 Ut Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball per a profesor, a col·lcoar superficialment
o encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o
equivalent, de 3 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base elèctrica
CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 2 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta
elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o
rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de
connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació
instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

144,97 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-208 S_04_01_12 Ut Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball per a alumne, a col·lcoar superficialment o
encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o
equivalent, de 2 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 una placa amb 1
connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de
designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2
de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat,
connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

105,94 €

(CENT CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-209 S_04_01_13 Ut Instal·lació de caixa de preses per a projector a col·lcoar en fals sostre formada per Kit modul
EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 2 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica
CIMA doble blanca, una placa amb 1 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i 1 connector HDMI.
Instal· lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid,
segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió,
construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada
en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

120,15 €

(CENT VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-210 S_04_01_14 Ut Subministrament i instal·lació de base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T),
tipus Schuko, gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de
color especial i marc embellidor per a un element, de color especial, encastada, amb la caixa
de mecanisme. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS),
amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub
coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al
mecanismeTotalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Connexionat i muntatge de
l'element.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

28,85 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-211 S_04_01_16 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou
blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el
REBT i ITC aplicables.

185,00 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS)

P-212 S_04_01_17 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou
blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el
REBT i ITC aplicables.

1.090,00 €

(MIL NORANTA EUROS)

P-213 S_04_01_18 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou
blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el
REBT i ITC aplicables.

460,00 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-214 S_04_01_19 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou
blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el
REBT i ITC aplicables.

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-215 S_04_01_20 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i

2,00 €
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elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del cable.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(DOS EUROS)

P-216 S_04_02_01 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària de paret. Instal·lada amb
conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar
en quadre i en funcionament.Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de
la lluminària. Col·locació de làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

16,27 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-217 S_04_02_02 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària de sostre. Instal·lada amb
conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar
en quadre i en funcionament.Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de
la lluminària. Col·locació de làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

19,55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-218 S_04_02_03 Ut Subministrament i instal.lació de lluminària d'mergencia model MCA-4310 de Lledó. Inclou
caixa d'empotrar MCA-4300

79,47 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-219 S_04_02_04 Ut Subministre i instal·lació de detector de moviment d'infraroigs per a automatització del
sistema d'enllumenat, model DICROMAT ''ORBIS'' o equivalent, muntatge encastat en sostre,
angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps i
en sensibilitat lumínica, alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz, relé de 6 A de poder de
ruptura, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescents, 400 VA
per a làmpades fluorescents, 800 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1200 W per
a làmpades halògenes, 400 VA per a llums de baix consum, 400 VA per a lluminàries tipus
Downlight, 40 VA per a llums LED, temporització regulable de 35 s a 20 min, sensibilitat
lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de
protecció IP 20, de 80 mm de diàmetre. Inclús accessoris, i material auxiliar. Totalment
muntat, connexionat i comprovat.Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector.
Connexionat de cables. Col·locació del detector.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

64,25 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-220 S_04_02_05 Ut Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador unipolar (1P), gamma mitja, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color especial i marc
embellidor per a un element, de color especial, encastat, sense incloure la caixa de
mecanisme. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat.
Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la
unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al
mecanismeTotalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Connexionat i muntatge de
l'element.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

26,27 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-221 S_04_02_06 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària exterior. Instal·lada amb
conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar
en quadre i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de la lluminària. Col·locació de
làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-222 S_05_01_01 m Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells
trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa de cables. Connexionat.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-223 S_05_01_02 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-224 S_05_01_04 Ut Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de
105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Col·locació de la
caixa i connexionat de cables.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-225 S_05_01_06 Ut Subministrament i instal·lació de presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes,
categoria 6, marc i embellidor. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou:
Col·locació de la presa. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

18,21 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-226 S_05_01_14 u Subministrament i instal·lació d'extensor de 1,6 a 3,2 metres de llargària de cable per a
transmissió de dades F/FTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de
poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius, amb 2 connectros RJ45, col·locat sota tub o canal. Amb part proporcional
d'elements de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat, etiquetat i provat.Inclou: Extensor, connectors
RJ45. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-227 S_05_01_15 u Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a veu i dades
degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que
representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-228 S_06_01_01 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 30x30x30 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè
amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.Inclou: Replanteig. Excavació amb
mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats
pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

81,78 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-229 S_06_01_02 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC
corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús lubricant per a muntatge.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per
peces especials.Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni
el reblert principal.

34,37 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-230 S_06_01_03 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, entre cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per peces especials.Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.

20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-231 S_06_01_04 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.Criteri

17,73 €
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d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, entre cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per peces especials.Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.
(DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 145C227C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.2 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 22
kg/m2. S'inclou formació de jàsseres.

116,79 €

Altres conceptes 116,79000 €

P-2 14LHL78C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 10.30 kN/m2, amb revoltó
de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb
una quantia de 19.5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.135 m3/m2 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. S'inclou formació de jàsseres.

68,77 €

Altres conceptes 68,77000 €

P-3 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m
de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb
graves per a drenatge, i càrrega de terres

55,00 €

Sense descomposició 55,00000 €

P-4 44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats
en calent, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. no inclou elements de fonamentació

3.569,77 €

Altres conceptes 3.569,77000 €

P-5 E01 m Perfil metàl.lic de remat per impermeabilització perimetral de coberta, inclou el segellat
superior amb massilla de poliuretà monocomponent

15,00 €

Sense descomposició 15,00000 €

P-6 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

48,78 €

Altres conceptes 48,78000 €

P-7 E2131353 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

97,53 €

Altres conceptes 97,53000 €

P-8 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

91,58 €

Altres conceptes 91,58000 €

P-9 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

2,87 €

Altres conceptes 2,87000 €

P-10 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,11 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-11 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6,96 €

Altres conceptes 6,96000 €

P-12 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM

3,55 €

Altres conceptes 3,55000 €

P-13 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm
com a màxim

20,85 €
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Altres conceptes 20,85000 €

P-14 E2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

11,18 €

Altres conceptes 11,18000 €

P-15 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

4,65 €

Altres conceptes 4,65000 €

P-16 E2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,32 €

Altres conceptes 13,32000 €

P-17 E2RA7LP1 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)

5,55 €

Altres conceptes 5,55000 €

P-18 E31521H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

83,27 €

Altres conceptes 83,27000 €

P-19 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

83,79 €

Altres conceptes 83,79000 €

P-20 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,84 €

Altres conceptes 89,84000 €

P-21 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,25 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-22 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 17,99 €

Altres conceptes 17,99000 €

P-23 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

86,98 €

Altres conceptes 86,98000 €

P-24 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,32 €

Altres conceptes 1,32000 €

P-25 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

15,98 €

Altres conceptes 15,98000 €

P-26 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

82,94 €

Altres conceptes 82,94000 €

P-27 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,27 €

Altres conceptes 1,27000 €
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P-28 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments 21,83 €

Altres conceptes 21,83000 €

P-29 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,46 €

Altres conceptes 10,46000 €

P-30 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,88 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-31 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

3,74 €

Altres conceptes 3,74000 €

P-32 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

98,45 €

Altres conceptes 98,45000 €

P-33 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,23 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-34 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 5 m

21,73 €

Altres conceptes 21,73000 €

P-35 E4DA2DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

25,26 €

Altres conceptes 25,26000 €

P-36 E4F2B55J m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4
N/mm2

254,58 €

Altres conceptes 254,58000 €

P-37 E4F7KK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

50,36 €

Altres conceptes 50,36000 €

P-38 E4F7MK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0.9 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

12,68 €

Altres conceptes 12,68000 €

P-39 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

14,82 €

Altres conceptes 14,82000 €

P-40 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.2 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

16,43 €

Altres conceptes 16,43000 €

P-41 E4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.5 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

19,85 €

Altres conceptes 19,85000 €

P-42 E4F7XK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2.4 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

37,79 €



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 05/11/20 Pàg.: 4

Altres conceptes 37,79000 €

P-43 E4F7KK11A u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

50,36 €

Altres conceptes 50,36000 €

P-44 E4F7KK11B u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

50,36 €

Altres conceptes 50,36000 €

P-45 E4F7MK11A u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0.9 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

12,68 €

Altres conceptes 12,68000 €

P-46 E4LHL000 u Passador per a ancoratge d'element estructural de formigó armat, a mur de formigó armat ja
construït, amb el sistema CRET ´´EDING APS´´, compost de peça mascle de passador
CRET-128 ´´EDING APS´´, d'acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió, amb una
resistència a ruptura minorada de 157,02 kN.

84,18 €

Altres conceptes 84,18000 €

P-47 E5113R91 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40
mm, de 10 cm de gruix

5,54 €

Altres conceptes 5,54000 €

P-48 E5Z15A4B 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 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

18,75 €

Altres conceptes 18,75000 €

P-49 E5ZDT26G m Peça paragraves de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs,  minvell, col·locada lliure sobre coberta

20,47 €

Altres conceptes 20,47000 €

P-50 E5ZE2254 m Vora lliure i abocador a la canal, de dues peces de planxa de zinc de 0.6 mm de gruix i 20 cm
i 30 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb fixacions mecàniques

42,64 €

Altres conceptes 42,64000 €

P-51 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

48,31 €

Altres conceptes 48,31000 €

P-52 E612B515 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20, de 290x140x100 mm ,
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

32,61 €

Altres conceptes 32,61000 €

P-53 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 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

31,18 €

Altres conceptes 31,18000 €

P-54 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

32,79 €

Altres conceptes 32,79000 €

P-55 E6185M6N m2 Paret per tanca de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

31,94 €

Altres conceptes 31,94000 €

P-56 E652B1MR m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 400 mm de
100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix

58,57 €
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en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Altres conceptes 58,57000 €

P-57 E65A6463 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats
cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

10,72 €

Altres conceptes 10,72000 €

P-58 E66AB010 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 35 cm de llargària i 80 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

150,06 €

Altres conceptes 150,06000 €

P-59 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

15,73 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-60 E7119785A m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

15,73 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-61 E721BCK5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5.1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

18,23 €

Altres conceptes 18,23000 €

P-62 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una
dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

4,13 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-63 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,43 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-64 E7B451F0A m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,43 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-65 E7C2E471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

9,80 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-66 E7C2E871 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

17,28 €

Altres conceptes 17,28000 €

P-67 E7C2EA71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

21,13 €

Altres conceptes 21,13000 €

P-68 E7C9V642E m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471
m2.K/W, col·locada amb adhesiu de formulació específica. Article: tipus ref. 96738 de la sèrie
Edificació Tècnica de ROCKWOOL o equivalent

13,10 €

Altres conceptes 13,10000 €
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P-69 E7CPK6D8E m2 Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper
kraft-alumini a dues cares, de 60 x 120 x 8 cm, col·locat sobre parament vertical. Article: tipus
ref. 701216216BA7 de la sèrie Tècnics de ROCKWOOL o equivalent

29,95 €

Altres conceptes 29,95000 €

P-70 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, per aconseguir una R-60

42,91 €

Altres conceptes 42,91000 €

P-71 E7Z32F75 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

21,47 €

Altres conceptes 21,47000 €

P-72 E7Z32PQ3 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP amb
armadura de feltre de polièster de 135 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació,
fixada amb oxiasfalt

24,75 €

Altres conceptes 24,75000 €

P-73 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

16,88 €

Altres conceptes 16,88000 €

P-74 E8251335 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

22,09 €

Altres conceptes 22,09000 €

P-75 E83E5HHJ m2 Extradossat autopornant realitzat amb placa de guix laminat ancorada als forjats mitjançant
estructura formada per canals i muntants; 130 mm de gruix total composada per una
estructura autoportant de perfils metàl.lics d'acer galvanitzat de 48mm de gruix formada per
muntants (elements verticals) i canals (elements hotizontals), amb una seraparació entre
muntants de 600mm i una disposició normal ´´N´´; al muntant s'inserta el panell d'aïllament
de llana de roca ROCKDRY de Rockwool o equivalent, segons NE-EN 13162, no revestit, de
densitat 40 kg/m3, resistivitat al fluxe d'aire superior a 10KPa.s/m2, conductivitat tèrmica
0,035 W/mK, i resistència tèrmica en 110mm de gruix de R=3,10m2K/W, col.locant 40mm al
muntant de 48mm i l'aïllament sobrant cap a l'interior de la càmera d'aire; en la cara interior
del muntant es cargola un placa de guix laminat A / UNE-EN 520 de longitud 1200mm i gruix
15mm.

31,07 €

Altres conceptes 31,07000 €

P-76 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

23,44 €

Altres conceptes 23,44000 €

P-77 E8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), 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

30,62 €

Altres conceptes 30,62000 €

P-78 E844H260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus aleatòria
ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica D 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

44,54 €
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Altres conceptes 44,54000 €

P-79 E84ZG2G0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

32,38 €

Altres conceptes 32,38000 €

P-80 E881C136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat

20,36 €

Altres conceptes 20,36000 €

P-81 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,44 €

Altres conceptes 4,44000 €

P-82 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,08 €

Altres conceptes 5,08000 €

P-83 E8AA3BC1 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

13,56 €

Altres conceptes 13,56000 €

P-84 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,18 €

Altres conceptes 8,18000 €

P-85 E9361761 m2 Solera de morter armada, de gruix 5 cm, abocat des de camió 13,57 €

Altres conceptes 13,57000 €

P-86 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió, inclou acabat superior fratassat mecànic semifí.

18,27 €

Altres conceptes 18,27000 €

P-87 E9DBA44B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

36,59 €

Altres conceptes 36,59000 €

P-88 E9DBA44C m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

36,59 €

Altres conceptes 36,59000 €

P-89 E9DBA44BA m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

36,59 €

Altres conceptes 36,59000 €

P-90 E9J34200 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC, col·locat sense adherir. Model
Coral Brush Activ de Forbo (color a escollir)

61,12 €

Altres conceptes 61,12000 €

P-91 E9QH22K3 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN
13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb
base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm

31,93 €

Altres conceptes 31,93000 €
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P-92 E9U710A1 m Sòcol a joc amb el parquet, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols 6,44 €

Altres conceptes 6,44000 €

P-93 E9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó (solera morter) AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

3,92 €

Altres conceptes 3,92000 €

P-94 E9Z4MA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

9,49 €

Altres conceptes 9,49000 €

P-95 EA1AA1E5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 40x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment

72,56 €

Altres conceptes 72,56000 €

P-96 EA1AADE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 85x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana

128,41 €

Altres conceptes 128,41000 €

P-97 EA1AAPE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat 210x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. La porta inclou sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les
portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de
80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i
fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular
de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

205,17 €

Altres conceptes 205,17000 €

P-98 EA1AARE5 u Marc de DMH per a pintar, per a un buit d'obra aproximat de 150x165 cm, per a col.locació
de vidre

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-99 EA1AD3E5 u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment

293,87 €

Altres conceptes 293,87000 €

P-100 EA1AAPE5A u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x105 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment

205,17 €

Altres conceptes 205,17000 €

P-101 EA1AD3E5A u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment. La porta inclou sistema de perfils per a prevenir les enganxades de
dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular
d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al
interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta
acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de
les frontisses.

293,87 €
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Altres conceptes 293,87000 €

P-102 EABGM762 u Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 90x210 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat pintat al foc, col·locada

298,63 €

Altres conceptes 298,63000 €

P-103 EAF1KB9L u Finestra d'alumini lacat color RAL a escollir, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 115x165
cm, elaborada amb perfils de preu superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm
d'amplada, segons plànols de detall.

465,43 €

Altres conceptes 465,43000 €

P-104 EAF3C1AL u Fulla fixa d'alumini color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 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. Inclou remat perimetral per a entrega de
façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

190,81 €

Altres conceptes 190,81000 €

P-105 EAF3C5AL u Fulla fixa d'alumini RAL color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 80x80 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. Inclou remat perimetral per a entrega de
façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

171,22 €

Altres conceptes 171,22000 €

P-106 EAF3KB9L u Finestra d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un
buit d'obra aproximat de 120x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en
planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

502,66 €

Altres conceptes 502,66000 €

P-107 EAF3C1ALA u Fulla fixa d'alumini lacar color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 40x40 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. Inclou remat perimetral per a entrega de
façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

139,72 €

Altres conceptes 139,72000 €

P-108 EAF7D3AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm
d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils
per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg,
format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió
semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara
contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada
amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

652,82 €

Altres conceptes 652,82000 €

P-109 EAF7M6AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una finestra corredera i parts fixes superiors i

1.197,33 €
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inferiors, per a un buit d'obra aproximat de 225x270 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. Inclou remat perimetral per a
entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a
les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini
de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses.

Altres conceptes 1.197,33000 €

P-110 EAF7N1AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra
aproximat de 80x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou molla tanca portes i sistema
de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m
de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta
acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la
cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM,
fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

654,08 €

Altres conceptes 654,08000 €

P-111 EAF7PAAL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, dues fulles corredisses i part fixa i posició
lateral, per a un buit d'obra aproximat de 356x270 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. Inclou remat perimetral per a
entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a
les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini
de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses.

1.678,17 €

Altres conceptes 1.678,17000 €

P-112 EAF7Q89L u Balconera d'alumini lacar color RAL a escollir amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb quatre fulles correderes i fix inferior per a un buit d'obra
aproximat de 360x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

1.644,42 €

Altres conceptes 1.644,42000 €

P-113 EAF7M6ALA u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una finestra corredera i parts fixes superiors i
inferiors, per a un buit d'obra aproximat de 225x270 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. Inclou remat perimetral per a
entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a
les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini
de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses.

1.197,33 €

Altres conceptes 1.197,33000 €
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P-114 EAF7PAALA u Balconera d'alumini lacat RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues finestres correderes i part fixa superior i inferior per a un buit
d'obra aproximat de 356x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en
planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall.

1.618,35 €

Altres conceptes 1.618,35000 €

P-115 EAQE1195A u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. La porta inclou
sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa,
d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una
junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini
a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses.

139,05 €

Altres conceptes 139,05000 €

P-116 EAU13A30 m2 Envà mòbil monodireccional format per 4 mòduls d'0.74x2.70 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 d'HPL, mecanismes de
fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior
sense guia inferior, col·locat

1.616,51 €

Altres conceptes 1.616,51000 €

P-117 EB14B9L9 m Passamà d'acer per a pintar de 30 mm de diàmetre, amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat
mecànicament, inclou la pintura amb esmalt

51,36 €

Altres conceptes 51,36000 €

P-118 EC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

53,51 €

Altres conceptes 53,51000 €

P-119 EC171344 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de
gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

44,72 €

Altres conceptes 44,72000 €

P-120 EC1G4205 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 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

91,96 €

Altres conceptes 91,96000 €

P-121 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

35,88 €

Altres conceptes 35,88000 €

P-122 ED3F3540 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

107,28 €

Altres conceptes 107,28000 €

P-123 ED3F35A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat

123,74 €

Altres conceptes 123,74000 €

P-124 ED515N4M u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 150x150 mm de costat amb
sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

38,14 €
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Altres conceptes 38,14000 €

P-125 ED5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic 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

69,89 €

Altres conceptes 69,89000 €

P-126 ED5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada
i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal

3,41 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-127 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

33,35 €

Altres conceptes 33,35000 €

P-128 ED7FR214 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

35,28 €

Altres conceptes 35,28000 €

P-129 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

41,92 €

Altres conceptes 41,92000 €

P-130 ED7FR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

49,49 €

Altres conceptes 49,49000 €

P-131 EE3655D1 u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 800 mm d'alçària màxima, Model
Condal 80 de Roca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a
anar encastat, sense valvuleria

97,19 €

Altres conceptes 97,19000 €

P-132 EE36N5D1 u Radiador d'alumini de 19 elements amb 1 columna, de 800 mm d'alçària màxima, Model
Condal 80 de Roca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a
anar encastat, sense valvuleria

320,31 €

Altres conceptes 320,31000 €

P-133 EH124461 u Regleta estanca IP66 Atlantic 16w LEd L=60cm Color 840 43,60 €

Altres conceptes 43,60000 €

P-134 EH2LCEAA u Subministre i col.locació de lluminària DOWLINGHTS MODEL 1T2923EL DE TARGETTI 21
W LED, 3240 LUMENS, 3.000ºK

141,00 €

Altres conceptes 141,00000 €

P-135 EH2LVWVA u Subministe i col.locació de lluminària model Swp L de Arkoslight de 7w led 53,12 €

Altres conceptes 53,12000 €

P-136 EH2LVWVA u Subministre col.locació de lluminparia Aplic Wall Recesse 6w IP66 Color gris negre 70,48 €

Altres conceptes 70,48000 €

P-137 EJ14B11R u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, model
Happening de Roca.

263,43 €
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Altres conceptes 263,43000 €

P-138 EJ28113G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb
peça extraible, REF: A5A8125C00 de Roca.

134,62 €

Altres conceptes 134,62000 €

P-139 EM31231J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

40,21 €

Altres conceptes 40,21000 €

P-140 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

63,28 €

Altres conceptes 63,28000 €

P-141 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,37 €

Altres conceptes 2,37000 €

P-142 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,76 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-143 F61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

124,06 €

Altres conceptes 124,06000 €

P-144 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub i malla se simple torsió,
pany de cop i clau i pom, col·locada

269,98 €

Altres conceptes 269,98000 €

P-145 F6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub, i malla de simple
torsió, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
col·locada

304,55 €

Altres conceptes 304,55000 €

P-146 F6A15400 m Reixat d'acer d'alçària 1.5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

15,81 €

Altres conceptes 15,81000 €

P-147 F99Z5561 u Tapa d'escocell de 350x200 cm, de planxa plegada d'acer galvanitzat, col·locada, veure
detall

356,46 €

Altres conceptes 356,46000 €

P-148 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

96,23 €

Altres conceptes 96,23000 €

P-149 FB121AAMA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

96,23 €

Altres conceptes 96,23000 €

P-150 FB121AAMB m Porta en barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, inclou mecanismes, i tanca.

258,29 €

Altres conceptes 258,29000 €

P-151 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de

488,48 €
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l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou
les feines de preparació

Altres conceptes 488,48000 €

P-152 ICE040_01 U Subministrament i muntatge d'element de radiador reversible, marca Roca, model AV1800,
d'alumini, de 202,5 kcal/h, inclòs suports de radiadors, taps, purgues, part proporcional de
petit accessoris de muntatge. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

57,51 €

Altres conceptes 57,51000 €

P-153 ICE040_02 U Subministrament i muntatge de conjunt de vàlvula i caudalímetre per a instal·lació tipus
bitub, amb capçal termostàtic, marca BaxiRoca tipus NT o similar, inclòs part proporcional de
petits accessoris de muntatge. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

32,17 €

Altres conceptes 32,17000 €

P-154 ICS010_03 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 3/8'' DN 10 mm de diàmetre i 2,3 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

13,38 €

Altres conceptes 13,38000 €

P-155 ICS010_04 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 1/2'' DN 15 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

13,40 €

Altres conceptes 13,40000 €

P-156 ICS010_05 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 3/4'' DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

13,70 €

Altres conceptes 13,70000 €

P-157 ICS010_06 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 1'' DN 25 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

16,74 €
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Altres conceptes 16,74000 €

P-158 ICS010_07 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/8'', de 22 mm de gruix i 19
mm de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

9,03 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-159 ICS010_08 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1/2'', de 22 mm de gruix i 23
mm de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

9,43 €

Altres conceptes 9,43000 €

P-160 ICS010_09 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/4'', de 22 mm de gruix i 29
mm de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

10,75 €

Altres conceptes 10,75000 €

P-161 ICS010_10 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1'', de 22 mm de gruix i 36 mm
de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

11,90 €

Altres conceptes 11,90000 €

P-162 ICS010S_03 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

25,88 €

Altres conceptes 25,88000 €

P-163 ICS010S_04 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

27,41 €
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Altres conceptes 27,41000 €

P-164 ICS010S_05 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 20/22 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

30,55 €

Altres conceptes 30,55000 €

P-165 ICS010S_06 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

35,33 €

Altres conceptes 35,33000 €

P-166 ISD020TRE U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: pica senzill, realitzada amb tub de
PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa
sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

66,62 €

Altres conceptes 66,62000 €

P-167 ISD020DGU U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: 3 vàters, lavabo senzill, banyera,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

278,49 €

Altres conceptes 278,49000 €

P-168 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

143,89 €

Altres conceptes 143,89000 €

P-169 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

16,75 €

Altres conceptes 16,75000 €

P-170 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

533,59 €
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Altres conceptes 533,59000 €

P-171 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,60 €

Altres conceptes 5,60000 €

P-172 K4BP1114 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat  ´´Sikadur-42 SP´´ o similar.

20,15 €

Altres conceptes 20,15000 €

P-173 P5ZJ1-52D m Canalón exterior de sección semicircular de plancha de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor, de diámetro 155 mm y 33 cm de desarrollo, colocada con piezas especiales y
conectada al bajante Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones
de la DT.

37,71 €

B5ZZB-131H u Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm

1,59500 €

B5ZJ0-0MOX m Canal exterior de sección semicircular de plancha de acero galvanizado de espesor 0,5 mm,
de diámetro 155 mm y 33 cm de desarrollo, como máximo

8,75863 €

B5ZJ1-0NKD u Gancho y soporte deacero galvanizado para canalón de plancha de acero galvanizado de
0,5 mm de espesor, de D 155 mm y 33 cm de desarrollo

11,76000 €

Altres conceptes 15,59637 €

P-174 P760-DPBP m2 Membrana de densitat superficial 1,1 kg/m2 i gruix 1,14 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada adherida Criteri 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.

18,32 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,17800 €

B761-0RPG m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,1 kg/m2 i gruix 1,14 mm 8,08500 €

Altres conceptes 7,05700 €

P-175 P781-5ZNG m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2
kg/m2 Criteri 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.

16,78 €

B8ZI-0P21 kg Polímer acrílic 11,59200 €

Altres conceptes 5,18800 €

P-176 P89G-43U3 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat Criteri d'amidament: 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

16,38 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,77890 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,71700 €

Altres conceptes 10,88410 €

P-177 P89H-4V6Y m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat
texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat Criteri d'amidament: 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.

8,61 €
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 4,66313 €

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 0,96849 €

Altres conceptes 2,97838 €

P-178 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat Criteri d'amidament: 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.

4,98 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,73134 €

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,26898 €

Altres conceptes 2,97968 €

P-179 PAB0-6176 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat pintat al foc, col·locada

214,80 €

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 31,25000 €

BAB0-16WI 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, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat

176,54000 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-180 PD15-78QO m Bajante de tubo de plancha galvanizada con unión plegada de DN 125 mm y 0,6 mm de
espesor, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas Criterio de
medición: m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes
de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material
correspondientes a recortes y la repercusión de las piezas especiales a colocar.

42,71 €

BDY1-0LMV u Elemento de montaje para bajante de tubo de plancha galvanizada con unión doblada de DN
125 mm y 0,6 mm de espesor

0,98000 €

BD11-0MDJ u Brida para tubo de plancha galvanizada 4,90000 €

BD15-0MEE m Tubo de plancha galvanizada con unión plegada de DN 125 mm y 0,6 mm de espesor 12,29200 €

BDW1-1C2N u Accesorio para bajante de tubo de plancha galvanizada con unión plegada de DN 125 mm y
0,6 mm de espesor

4,39230 €

Altres conceptes 20,14570 €

P-181 PD18-8D4K m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides Criteri 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.

17,66 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,10000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 2,18130 €

BD11-0MDE u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,85090 €

BD1A-1NDM 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 3 m, per a encolar

4,28400 €

Altres conceptes 10,24380 €

P-182 PE46-B2B1 u Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 200 mm de dimensions 250x 150 mm
de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, amb doble junt fibra ceràmica per a
resistir altes temperatures, col.locada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

55,47 €
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BE44-2MM1 u Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 200 mm de dimensions 250x 150 mm
de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, amb doble junt fibra ceràmica per a
resistir altes temperatures

42,27000 €

Altres conceptes 13,20000 €

P-183 PP26-620T u Instal·lació porter electrònic, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i
obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta Criteri d'amidament: Unitat
de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1.347,59 €

Altres conceptes 1.347,59000 €

P-184 S_02_01_02 Ut Subministrament i instal·lació de ventilador axial, model Silent-300 CZ ''S&P'', de dues
velocitats, potència màxima de 20 W, cabal de 260 m³/h, de 146,6 mm de diàmetre i 148 mm
de longitud, nivell de pressió sonora de 32 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre,
format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús accessoris i elements de fixació. Totalment
muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del ventilador en línia.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

87,29 €

Altres conceptes 87,29000 €

P-185 S_02_02_02 m Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).Inclou: Replanteig del recorregut
dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació
de conductes. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

16,66 €

Altres conceptes 16,66000 €

P-186 S_03_01_02 Ut Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical,
resistència embeinada, capacitat 50 l, potència 1400 W, de 624 mm d'altura i 391 mm de
diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici
de magnesi, llum de control, termòmetre i termòstat de regulació per a A.C.S. acumulada.
Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall
d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

237,35 €

Altres conceptes 237,35000 €

P-187 S_03_01_07 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2'', per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

17,20 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-188 S_03_01_08 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4'', per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

19,08 €

Altres conceptes 19,08000 €

P-189 S_03_01_09 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1'', per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.
Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als

26,39 €
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tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Altres conceptes 26,39000 €

P-190 S_03_01_10 Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta d'esquadra per aparell sanitari de llautó, de 1/2'' de
diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

12,01 €

Altres conceptes 12,01000 €

P-191 S_03_01_11 u Subministre de conjunt de flexibles connexions M: 1/2'' i F3/8'' de 250 mm de longitud, preu
alt i muntada superficialment.Inclou: Replanteig. Col·locació del flexible. Connexionat.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

4,89 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-192 S_03_02_01 U Subministrament i instal·lació de Pica col·lectiva de 900x450 tipus Galassia Ninive per a
instal.lar sota taulell o enrassada. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment
muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

224,71 €

Altres conceptes 224,71000 €

P-193 S_03_02_02 U Inodor amb sortida vertical per a tanc empotrable, tanc alt o fluxor, tipus Roca Baby
A344PB8000, inclòs tapa seient i petits accessoris. Inclús suport i ancoratges de fixació a
parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

144,08 €

Altres conceptes 144,08000 €

P-194 S_03_02_03 U Cisterna empotrable de doble descàrrega per a inodor no suspès tipus Roca BASIK TANK
BAJO VENTANA Ref. 890121200, inclou placa tipus PL1 DUAL ONE. Inclús suport i
ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

231,24 €

Altres conceptes 231,24000 €

P-195 S_03_02_04 U Banyera tipus Baby de 1000x700mm. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament.
Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

212,20 €

Altres conceptes 212,20000 €

P-196 S_03_02_06 U Aixeta per a lavabo temporitzada, muntatge de paret, de polsasió suau, tipus Presto XT-P o
similar. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

68,25 €

Altres conceptes 68,25000 €
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P-197 S_04_01_01 u Connexionat de la línia principal del subquadre d'ampliació al quadre general de distribució
de l'edifici segons esquema unifilar per a la protecció de la línia d'alimentació del subquadre
d'ampliació situat en planta baixa. S'inclou cablejat de connexió i protecció del comandament.
Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en
funcionament.Inclou: Connexionat de la protecció al quadre principal de l'edifici.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

108,33 €

Altres conceptes 108,33000 €

P-198 S_04_01_02 u Subministrament i instal·lació del Subquadre per a les AULES. El subquadre constarà de 1
interruptor general. Protecció i distribució dels circuits interiors, format per armari amb porta i
pany, de manera que sigui innaccessible al personal no autoritzat per a la seva manipulació,
inclòs proteccions i elements segons esquema elèctric i memòria descriptiva. S'inclou
Interruptor General Automàtic bipolar amb dispositius de sobretensió permanents. Disposarà
de protecció per els circuits de comandament del quadre, proteccions diferencials i enregletat
de sortida, amb un 30% d'espai lliure en fileres per a possibles ampliacions; Totalment
instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i
etiquetat.Inclou: Elements especificats en esquema unifilar i connexionat.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

829,59 €

Altres conceptes 829,59000 €

P-199 S_04_01_03 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G10 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del cable.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

7,83 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-200 S_04_01_04 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del
cable. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

0,90 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-201 S_04_01_05 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del
cable. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

1,10 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-202 S_04_01_06 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1,85 €

Altres conceptes 1,85000 €

P-203 S_04_01_07 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1,53 €
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Altres conceptes 1,53000 €

P-204 S_04_01_08 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1,39 €

Altres conceptes 1,39000 €

P-205 S_04_01_09 m Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de canal protectora de PVC
rígid, de 40x110 mm. Inclús p/p d'accessoris. Totalment muntada.Inclou: Replanteig.
Col·locació i fixació de la canal.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

12,83 €

Altres conceptes 12,83000 €

P-206 S_04_01_10 Ut Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de
105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Col·locació de la
caixa i connexionat de cables.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-207 S_04_01_11 Ut Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball per a profesor, a col·lcoar superficialment
o encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o
equivalent, de 3 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base elèctrica
CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 2 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta
elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o
rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de
connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació
instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

144,97 €

Altres conceptes 144,97000 €

P-208 S_04_01_12 Ut Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball per a alumne, a col·lcoar superficialment o
encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o
equivalent, de 2 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 una placa amb 1
connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de
designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2
de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat,
connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

105,94 €

Altres conceptes 105,94000 €

P-209 S_04_01_13 Ut Instal·lació de caixa de preses per a projector a col·lcoar en fals sostre formada per Kit modul
EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 2 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica
CIMA doble blanca, una placa amb 1 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i 1 connector HDMI.
Instal· lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid,
segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió,
construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada
en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

120,15 €

Altres conceptes 120,15000 €
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P-210 S_04_01_14 Ut Subministrament i instal·lació de base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T),
tipus Schuko, gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de
color especial i marc embellidor per a un element, de color especial, encastada, amb la caixa
de mecanisme. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS),
amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub
coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al
mecanismeTotalment muntada, connexionada i provada.Inclou: Connexionat i muntatge de
l'element.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

28,85 €

Altres conceptes 28,85000 €

P-211 S_04_01_16 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou
blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el
REBT i ITC aplicables.

185,00 €

Sense descomposició 185,00000 €

P-212 S_04_01_17 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou
blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el
REBT i ITC aplicables.

1.090,00 €

Sense descomposició 1.090,00000 €

P-213 S_04_01_18 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou
blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el
REBT i ITC aplicables.

460,00 €

Sense descomposició 460,00000 €

P-214 S_04_01_19 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou
blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el
REBT i ITC aplicables.

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-215 S_04_01_20 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa del cable.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

2,00 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-216 S_04_02_01 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària de paret. Instal·lada amb
conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar
en quadre i en funcionament.Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de
la lluminària. Col·locació de làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

16,27 €

Altres conceptes 16,27000 €

P-217 S_04_02_02 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària de sostre. Instal·lada amb
conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar
en quadre i en funcionament.Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de
la lluminària. Col·locació de làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions

19,55 €
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de Projecte.
Altres conceptes 19,55000 €

P-218 S_04_02_03 Ut Subministrament i instal.lació de lluminària d'mergencia model MCA-4310 de Lledó. Inclou
caixa d'empotrar MCA-4300

79,47 €

Altres conceptes 79,47000 €

P-219 S_04_02_04 Ut Subministre i instal·lació de detector de moviment d'infraroigs per a automatització del
sistema d'enllumenat, model DICROMAT ''ORBIS'' o equivalent, muntatge encastat en sostre,
angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps i
en sensibilitat lumínica, alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz, relé de 6 A de poder de
ruptura, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescents, 400 VA
per a làmpades fluorescents, 800 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1200 W per
a làmpades halògenes, 400 VA per a llums de baix consum, 400 VA per a lluminàries tipus
Downlight, 40 VA per a llums LED, temporització regulable de 35 s a 20 min, sensibilitat
lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de
protecció IP 20, de 80 mm de diàmetre. Inclús accessoris, i material auxiliar. Totalment
muntat, connexionat i comprovat.Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector.
Connexionat de cables. Col·locació del detector.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

64,25 €

Altres conceptes 64,25000 €

P-220 S_04_02_05 Ut Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador unipolar (1P), gamma mitja, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color especial i marc
embellidor per a un element, de color especial, encastat, sense incloure la caixa de
mecanisme. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat.
Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la
unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al
mecanismeTotalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Connexionat i muntatge de
l'element.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

26,27 €

Altres conceptes 26,27000 €

P-221 S_04_02_06 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària exterior. Instal·lada amb
conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat
instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús,
subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar
en quadre i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de la lluminària. Col·locació de
làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,20 €

Sense descomposició 1,20000 €

P-222 S_05_01_01 m Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells
trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Estesa de cables. Connexionat.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

1,94 €

Altres conceptes 1,94000 €

P-223 S_05_01_02 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura

1,39 €
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d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Altres conceptes 1,39000 €

P-224 S_05_01_04 Ut Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de
105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Col·locació de la
caixa i connexionat de cables.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-225 S_05_01_06 Ut Subministrament i instal·lació de presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes,
categoria 6, marc i embellidor. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou:
Col·locació de la presa. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

18,21 €

Altres conceptes 18,21000 €

P-226 S_05_01_14 u Subministrament i instal·lació d'extensor de 1,6 a 3,2 metres de llargària de cable per a
transmissió de dades F/FTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de
poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius, amb 2 connectros RJ45, col·locat sota tub o canal. Amb part proporcional
d'elements de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat, etiquetat i provat.Inclou: Extensor, connectors
RJ45. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

7,35 €

Altres conceptes 7,35000 €

P-227 S_05_01_15 u Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a veu i dades
degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que
representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-228 S_06_01_01 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 30x30x30 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè
amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.Inclou: Replanteig. Excavació amb
mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats
pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

81,78 €

Altres conceptes 81,78000 €

P-229 S_06_01_02 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC
corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús lubricant per a muntatge.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per
peces especials.Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni
el reblert principal.

34,37 €
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Altres conceptes 34,37000 €

P-230 S_06_01_03 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, entre cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per peces especials.Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.

20,69 €

Altres conceptes 20,69000 €

P-231 S_06_01_04 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, entre cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per peces especials.Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.

17,73 €

Altres conceptes 17,73000 €
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Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Niv. 4 011 ENDERROCS

1 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió (P - 141)

2,37 17,400 41,24

2 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa
sobre camió (P - 6)

48,78 2,340 114,15

3 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 142)

4,76 87,000 414,12

4 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 151)

488,48 3,000 1.465,44

5 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió (P - 8)

91,58 1,125 103,03

6 E2131353 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió (P - 7)

97,53 0,480 46,81

TOTAL Niv. 4 01.AA.01.011 2.184,79
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Niv. 4 012 MOVIMENT DE TERRES

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 11)

6,96 51,406 357,79

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)

3,11 42,155 131,10

3 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

4,65 121,975 567,18

4 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)

2,87 208,000 596,96

5 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P - 12)

3,55 6,700 23,79

TOTAL Niv. 4 01.AA.01.012 1.676,82
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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Niv. 4 013 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)

13,32 7,425 98,90

2 E2RA7LP1 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) (P - 17)

5,55 121,015 671,63

3 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

4,65 121,015 562,72

TOTAL Niv. 4 01.AA.01.013 1.333,25
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 02 FONAMENTACIÓ

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 29)

10,46 143,913 1.505,33

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 20)

89,84 22,342 2.007,21

3 E31521H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 18)

83,27 28,104 2.340,22

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)

1,25 2.378,682 2.973,35

5 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
22)

17,99 72,108 1.297,22

6 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
26)

82,94 42,155 3.496,34

7 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)

1,27 3.149,150 3.999,42

8 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments (P - 28) 21,83 15,000 327,45

9 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 50 cm com a màxim (P - 13)

20,85 2,426 50,58

TOTAL Subcapítol 01.AA.02 17.997,12
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 03 ESTRUCTURA

1 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba (P - 23)

86,98 19,758 1.718,55

2 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 24)

1,32 953,289 1.258,34

EUR
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3 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 25)

15,98 94,480 1.509,79

4 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 32)

98,45 4,140 407,58

5 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 33)

1,23 542,928 667,80

6 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m (P - 34)

21,73 52,800 1.147,34

7 E4F2B55J m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4
N/mm2 (P - 36)

254,58 1,092 278,00

8 145C227C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1.2 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
22 kg/m2. S'inclou formació de jàsseres. (P - 1)

116,79 59,387 6.935,81

9 14LHL78C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 10.30
kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó
pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 19.5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.135
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. S'inclou formació
de jàsseres. (P - 2)

68,77 101,145 6.955,74

10 E4DA2DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat
desmuntable (P - 35)

25,26 101,145 2.554,92

TOTAL Subcapítol 01.AA.03 23.433,87
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 04 COBERTA

1 E5Z15A4B 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 15 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 48)

18,75 147,000 2.756,25

2 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa
tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 62)

4,13 119,000 491,47

3 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 59)

15,73 119,000 1.871,87

4 E7119785A m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 60)

15,73 119,000 1.871,87

5 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 63)

2,43 119,000 289,17

6 E7C2EA71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i
2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir (P - 67)

21,13 97,000 2.049,61

7 E7B451F0A m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 64)

2,43 119,000 289,17
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8 E7Z32PQ3 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 135 g/m2,
adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt (P - 72)

24,75 28,000 693,00

9 E7Z32F75 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
(P - 71)

21,47 28,000 601,16

10 E5113R91 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat
de formigó de 20 a 40 mm, de 10 cm de gruix (P - 47)

5,54 97,000 537,38

11 E01 m Perfil metàl.lic de remat per impermeabilització perimetral de coberta,
inclou el segellat superior amb massilla de poliuretà monocomponent
(P - 5)

15,00 30,500 457,50

12 E7C2E471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i
1,081 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir (P - 65)

9,80 22,000 215,60

13 ED5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal (P
- 126)

3,41 114,000 388,74

14 E721BCK5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5.1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida
en calent, prèvia imprimació (P - 61)

18,23 59,300 1.081,04

15 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 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 -
53)

31,18 15,000 467,70

16 E5ZDT26G m Peça paragraves de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1
mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs,
minvell, col·locada lliure sobre coberta (P - 49)

20,47 35,000 716,45

17 E5ZE2254 m Vora lliure i abocador a la canal, de dues peces de planxa de zinc de
0.6 mm de gruix i 20 cm i 30 cm de desenvolupament respectivament,
col·locades amb fixacions mecàniques (P - 50)

42,64 47,000 2.004,08

18 P5ZJ1-52DM m Canalón exterior de sección semicircular de plancha de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor, de diámetro 155 mm y 33 cm de
desarrollo, colocada con piezas especiales y conectada al bajante
Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones
de la DT.  (P - 173)

37,71 52,500 1.979,78

19 PD15-78QO m Bajante de tubo de plancha galvanizada con unión plegada de DN 125
mm y 0,6 mm de espesor, incluidas las piezas especiales y fijado
mecánicamente con bridas Criterio de medición: m de longitud
instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes
de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las
pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de
las piezas especiales a colocar.  (P - 180)

42,71 13,200 563,77

TOTAL Subcapítol 01.AA.04 19.325,61
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Niv. 4 051 TANCAMENT FAÇANA

1 E612B515 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20,
de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7.5 (7.5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 52)

32,61 166,496 5.429,43
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2 E83E5HHJ m2 Extradossat autopornant realitzat amb placa de guix laminat ancorada
als forjats mitjançant estructura formada per canals i muntants; 130
mm de gruix total composada per una estructura autoportant de perfils
metàl.lics d'acer galvanitzat de 48mm de gruix formada per muntants
(elements verticals) i canals (elements hotizontals), amb una
seraparació entre muntants de 600mm i una disposició normal ´´N´´; al
muntant s'inserta el panell d'aïllament de llana de roca ROCKDRY de
Rockwool o equivalent, segons NE-EN 13162, no revestit, de densitat
40 kg/m3, resistivitat al fluxe d'aire superior a 10KPa.s/m2,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, i resistència tèrmica en 110mm de
gruix de R=3,10m2K/W, col.locant 40mm al muntant de 48mm i
l'aïllament sobrant cap a l'interior de la càmera d'aire; en la cara
interior del muntant es cargola un placa de guix laminat A / UNE-EN
520 de longitud 1200mm i gruix 15mm.

(P - 75)

31,07 150,917 4.688,99

3 E4F7KK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P
- 37)

50,36 1,000 50,36

4 E4F7MK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0.9 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 38)

12,68 1,000 12,68

5 E4F7KK11A u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P
- 43)

50,36 1,000 50,36

6 E4F7XK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2.4 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 42)

37,79 2,000 75,58

7 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.2 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 40)

16,43 1,000 16,43

8 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 39)

14,82 1,000 14,82

9 E4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.5 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 41)

19,85 2,000 39,70

10 E4F7MK11A u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0.9 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 45)

12,68 9,000 114,12

11 E4F7KK11B u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P
- 44)

50,36 1,000 50,36

12 P781-5ZNG m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb
una dotació de 2 kg/m2 Criteri 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.  (P - 175)

16,78 18,750 314,63

13 P760-DPBP m2 Membrana de densitat superficial 1,1 kg/m2 i gruix 1,14 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida Criteri
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.  (P - 174)

18,32 3,580 65,59

TOTAL Niv. 4 01.AA.05.051 10.923,05
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Niv. 4 052 ENVANS

1 E652B1MR m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 136 mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de
100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 56)

58,57 8,250 483,20

TOTAL Niv. 4 01.AA.05.052 483,20
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 06 REVESTIMENTS

Niv. 4 061 ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1 E881C136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat raspat (P - 80)

20,36 164,010 3.339,24

TOTAL Niv. 4 01.AA.06.061 3.339,24
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 06 REVESTIMENTS

Niv. 4 062 ENRAJOLATS

1 E8251335 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 74)

22,09 6,105 134,86

TOTAL Niv. 4 01.AA.06.062 134,86
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 06 REVESTIMENTS

Niv. 4 063 CELS RASOS

1 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 - 76)

23,44 72,548 1.700,53

2 E8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), 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

30,62 1,725 52,82

EUR
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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 - 77)

3 E7C9V642EAA3 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, col·locada amb
adhesiu de formulació específica. Article: tipus ref. 96738 de la sèrie
Edificació Tècnica de ROCKWOOL o equivalent  (P - 68)

13,10 59,400 778,14

4 E84ZG2G0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat
amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 79)

32,38 5,000 161,90

5 E7CPK6D8EC6 m2 Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb
recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60 x 120 x 8 cm,
col·locat sobre parament vertical. Article: tipus ref. 701216216BA7 de
la sèrie Tècnics de ROCKWOOL o equivalent  (P - 69)

29,95 19,158 573,78

6 E844H260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb
perforació tipus aleatòria ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i
classe d'absorció acústica D 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 - 78)

44,54 36,000 1.603,44

TOTAL Niv. 4 01.AA.06.063 4.870,61

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 06 REVESTIMENTS

Niv. 4 064 PINTATS

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 81)

4,44 146,940 652,41

2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 82)

5,08 99,750 506,73

3 E8AA3BC1 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície mat (P - 83)

13,56 10,000 135,60

TOTAL Niv. 4 01.AA.06.064 1.294,74

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 07 PAVIMENTS

1 E9QH22K3 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial
general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària,
de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm (P - 91)

31,93 79,000 2.522,47

2 E9U710A1 m Sòcol a joc amb el parquet, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols (P - 92)

6,44 51,000 328,44

3 E9DBA44B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P -
87)

36,59 5,000 182,95

EUR
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4 E9DBA44BA m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P -
89)

36,59 78,400 2.868,66

5 E9J34200 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC, col·locat
sense adherir. Model Coral Brush Activ de Forbo (color a escollir) (P -
90)

61,12 6,000 366,72

6 E7C2E871 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i
2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir (P - 66)

17,28 206,000 3.559,68

7 E9361761 m2 Solera de morter armada, de gruix 5 cm, abocat des de camió (P - 85) 13,57 103,000 1.397,71

8 E9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó (solera morter) AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 93)

3,92 103,000 403,76

9 E9DBA44C m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P -
88)

36,59 88,210 3.227,60

TOTAL Subcapítol 01.AA.07 14.857,99

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Niv. 4 081 FUSTERIA EXTERIOR ALUMINI

1 EAF7PAAL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, dues
fulles corredisses i part fixa i posició lateral, per a un buit d'obra
aproximat de 356x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en
planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les
enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada
amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i
una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb
dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses. (P - 111)

1.678,17 1,000 1.678,17

2 EAF7N1AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i
una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 80x270 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.
Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La porta inclou molla
tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits
a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un
perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta
acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada
amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta
acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils
d'alumini a la cara de les frontisses. (P - 110)

654,08 1,000 654,08

EUR
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3 EAF7PAALA u Balconera d'alumini lacat RAL a escollir amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues finestres
correderes i part fixa superior i inferior per a un buit d'obra aproximat
de 356x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa
l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. (P - 114)

1.618,35 1,000 1.618,35

4 EAF7M6AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una
finestra corredera i parts fixes superiors i inferiors, per a un buit d'obra
aproximat de 225x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en
planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les
enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada
amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i
una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb
dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses. (P - 109)

1.197,33 1,000 1.197,33

5 EAF7M6ALA u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una
finestra corredera i parts fixes superiors i inferiors, per a un buit d'obra
aproximat de 225x270 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. Inclou remat perimetral per a entrega de façana en
planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. La
porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a prevenir les
enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada
amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i
una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb
dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses. (P - 113)

1.197,33 1,000 1.197,33

6 EAF1KB9L u Finestra d'alumini lacat color RAL a escollir, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior
o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 115x165 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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. Inclou remat
perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm
d'amplada, segons plànols de detall. (P - 103)

465,43 1,000 465,43

7 EAF7D3AL u Balconera d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra aproximat de 80x210 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. Inclou remat perimetral per a entrega
de façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols
de detall. La porta inclou molla tanca portes i sistema de perfils per a
prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa,
d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm
d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al
interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les
frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM,
fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses. (P - 108)

652,82 1,000 652,82

8 EAF3KB9L u Finestra d'alumini lacat color RAL a escollir amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra

502,66 2,000 1.005,32

EUR
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aproximat de 120x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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. Inclou remat perimetral per a entrega de
façana en planxa l'alumini lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de
detall. (P -  106)

9 EAF3C5AL u Fulla fixa d'alumini RAL color a escollir, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 80x80 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.
Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. (P - 105)

171,22 1,000 171,22

10 EAF3C1AL u Fulla fixa d'alumini color RAL a escollir, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 60x60 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.
Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. (P - 104)

190,81 4,000 763,24

11 EAF3C1ALA u Fulla fixa d'alumini lacar color RAL a escollir, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 40x40 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.
Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. (P - 107)

139,72 4,000 558,88

12 EAF7Q89L u Balconera d'alumini lacar color RAL a escollir amb amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles
correderes i fix inferior per a un buit d'obra aproximat de 360x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, 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.
Inclou remat perimetral per a entrega de façana en planxa l'alumini
lacat, 30cm d'amplada, segons plànols de detall. (P - 112)

1.644,42 1,000 1.644,42

13 EC1G4205 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
12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna
incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 120)

91,96 48,403 4.451,14

14 EC171344 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats
de neoprè sobre alumini o PVC (P - 119)

44,72 1,160 51,88

TOTAL Niv. 4 01.AA.08.081 16.109,61

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Niv. 4 082 FUSTERIA INTERIOR FUSTA

1 EA1AAPE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat 210x105 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana. La porta inclou sistema de perfils per a
prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa,

205,17 1,000 205,17

EUR
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d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm
d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al
interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les
frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM,
fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses. (P - 97)

2 EA1AADE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 85x105 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana (P - 96)

128,41 1,000 128,41

3 EA1AD3E5 u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 80x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment (P - 99)

293,87 1,000 293,87

4 EA1AD3E5A u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 80x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. La porta inclou
sistema de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes,
al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil
semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió
semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies
d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils
d'alumini a la cara de les frontisses. (P - 101)

293,87 1,000 293,87

5 EA1AA1E5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 40x105 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment (P - 95)

72,56 1,000 72,56

6 EA1AAPE5A u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x105 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment (P - 100)

205,17 1,000 205,17

7 EC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 118)

53,51 11,638 622,75

8 E65A6463 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm,
fixats mecànicament, per a suport de paret recta (P - 57)

10,72 7,290 78,15

TOTAL Niv. 4 01.AA.08.082 1.899,95

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Niv. 4 083 FUSTERIA EXTERIOR ACER PINTAT AL FOC

1 EABGM762 u Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 90x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat al foc,
col·locada (P - 102)

298,63 1,000 298,63

EUR
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TOTAL Niv. 4 01.AA.08.083 298,63

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Niv. 4 084 FUSTERIA INTERIOR DE DMH PER A PINTAR

1 EA1AARE5 u Marc de DMH per a pintar, per a un buit d'obra aproximat de 150x165
cm, per a col.locació de vidre (P - 98)

80,00 1,000 80,00

2 EAQE1195A u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita,
de preu mitjà. La porta inclou sistema de perfils per a prevenir les
enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada
amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del
perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i
una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb
dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses. (P - 115)

139,05 1,000 139,05

3 EAU13A30 m2 Envà mòbil monodireccional format per 4 mòduls d'0.74x2.70 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 d'HPL, mecanismes de
fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema
corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat (P - 116)

1.616,51 1,000 1.616,51

TOTAL Niv. 4 01.AA.08.084 1.835,56

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Niv. 4 085 DIVISÒRIA HPL

1 E66AB010 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 35 cm de llargària i 80
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 - 58)

150,06 2,000 300,12

TOTAL Niv. 4 01.AA.08.085 300,12

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 09 INSTAL.LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES

1 S_06_01_01 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors
30x30x30 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20
cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular.Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de

81,78 1,000 81,78

EUR
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l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels
col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 228)

2 S_06_01_03 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes, incloent
els trams ocupats per peces especials.Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal. (P -
230)

20,69 12,000 248,28

3 S_06_01_04 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes, incloent
els trams ocupats per peces especials.Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal. (P -
231)

17,73 20,000 354,60

4 ISD020DGUWE U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: 3 vàters,
lavabo senzill, banyera, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 167)

278,49 1,000 278,49

5 ISD020TREU U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: pica senzill,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que

66,62 2,000 133,24

EUR
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connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris
i peces especials.Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de
la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 166)

6 S_06_01_02 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, format per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8
kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús lubricant per
a muntatge.Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes, incloent
els trams ocupats per peces especials.Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal. (P -
229)

34,37 10,000 343,70

7 ED515N4M u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 150x150
mm de costat amb sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 124)

38,14 2,000 76,28

8 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 127)

33,35 34,000 1.133,90

9 ED7FR214 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 128)

35,28 14,000 493,92

10 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 129)

41,92 15,000 628,80

11 ED7FR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 130)

49,49 35,000 1.732,15

12 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m
d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix,
per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre
125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per
a drenatge, i càrrega de terres (P - 3)

55,00 14,000 770,00

13 ED3F35A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550
mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 123)

123,74 2,000 247,48

EUR
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14 ED3F3540 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat (P - 122)

107,28 3,000 321,84

TOTAL Subcapítol 01.AA.09 6.844,46

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Niv. 4 101 XARXA DISTRIBUCIÓ

1 S_04_01_01 u Connexionat de la línia principal del subquadre d'ampliació al quadre
general de distribució de l'edifici segons esquema unifilar per a la
protecció de la línia d'alimentació del subquadre d'ampliació situat en
planta baixa. S'inclou cablejat de connexió i protecció del
comandament. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a
instal·lar en quadre i en funcionament.Inclou: Connexionat de la
protecció al quadre principal de l'edifici.Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 197)

108,33 1,000 108,33

2 S_04_01_02 u Subministrament i instal·lació del Subquadre per a les AULES. El
subquadre constarà de 1 interruptor general. Protecció i distribució
dels circuits interiors, format per armari amb porta i pany, de manera
que sigui innaccessible al personal no autoritzat per a la seva
manipulació, inclòs proteccions i elements segons esquema elèctric i
memòria descriptiva. S'inclou Interruptor General Automàtic bipolar
amb dispositius de sobretensió permanents. Disposarà de protecció
per els circuits de comandament del quadre, proteccions diferencials i
enregletat de sortida, amb un 30% d'espai lliure en fileres per a
possibles ampliacions; Totalment instal·lat, connexionats tots els
elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i
etiquetat.Inclou: Elements especificats en esquema unifilar i
connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 198)

829,59 1,000 829,59

3 S_04_01_03 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Estesa del cable. Connexionat.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 199)

7,83 45,000 352,35

4 S_04_01_20 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Estesa del cable. Connexionat.Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 215)

2,00 92,000 184,00

5 S_04_01_04 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Estesa del cable. Connexionat.Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment

0,90 405,000 364,50

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

PRESSUPOST Data: 05/11/20 Pàg.: 16

executada segons especificacions de Projecte. (P - 200)

6 S_04_01_05 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Estesa del cable. Connexionat.Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 201)

1,10 420,000 462,00

7 S_04_01_06 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de
construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment
elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547.
Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 202)

1,85 45,000 83,25

8 S_04_01_07 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de
construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment
elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547.
Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 203)

1,53 140,000 214,20

9 S_04_01_08 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de
construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment
elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547.
Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 204)

1,39 135,000 187,65

10 S_04_01_09 m Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de canal
protectora de PVC rígid, de 40x110 mm. Inclús p/p d'accessoris.
Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la
canal.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 205)

12,83 10,000 128,30

11 S_04_01_10 Ut Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar
en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants
accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Col·locació de la
caixa i connexionat de cables.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. (P - 206)

6,13 15,000 91,95

12 S_04_01_11 Ut Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball per a profesor, a
col·lcoar superficialment o encastat en paret o mampara formada per
Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 3
mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base
elèctrica CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 2
connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb
conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal,
amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons
REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació
instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat,
rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons

144,97 2,000 289,94
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especificacions de Projecte. (P - 207)

13 S_04_01_12 Ut Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball per a alumne, a
col·lcoar superficialment o encastat en paret o mampara formada per
Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 2
mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 una placa
amb 1 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb
conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal,
amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons
REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació
instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat,
rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 208)

105,94 2,000 211,88

14 S_04_01_13 Ut Instal·lació de caixa de preses per a projector a col·lcoar en fals sostre
formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o
equivalent, de 2 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble
blanca, una placa amb 1 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i 1 connector
HDMI. Instal· lada amb conductors de coure de designació UNE
ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5
mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació
vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de
connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des
de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment
instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat.Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 209)

120,15 2,000 240,30

15 S_04_01_14 Ut Subministrament i instal·lació de base de presa de corrent amb
contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color especial i
marc embellidor per a un element, de color especial, encastada, amb
la caixa de mecanisme. Instal·lada amb conductors de coure de
designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part
proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons
REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació
instal·lada en la safata fins al mecanismeTotalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Connexionat i muntatge de
l'element.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 210)

28,85 16,000 461,60

16 S_04_01_16 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i
senyalització). Inclou blocs de connexió, bornes de connexió,
terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC
aplicables. (P - 211)

185,00 1,000 185,00

17 S_04_01_17 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i
senyalització). Inclou blocs de connexió, bornes de connexió,
terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC
aplicables. (P - 212)

1.090,00 1,000 1.090,00

18 S_04_01_18 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i
senyalització). Inclou blocs de connexió, bornes de connexió,
terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC
aplicables. (P - 213)

460,00 1,000 460,00

19 S_04_01_19 Ut Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i
senyalització). Inclou blocs de connexió, bornes de connexió,
terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC
aplicables. (P - 214)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Niv. 4 01.AA.10.101 7.144,84

Obra 01 Presupuesto 385_01
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Capítol AA FASE 1

Subcapítol 11 INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT

1 S_04_02_01 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària de paret.
Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de
secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional
d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en
la safata fins al receptor. Inclús, subjeccions i material auxiliar.
Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en
quadre i en funcionament.Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i
nivellació. Connexionat de la lluminària. Col·locació de làmpades i
accessoris. (lluminària no inclosa)Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 216)

16,27 12,000 195,24

2 S_04_02_02 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària de sostre.
Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de
secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional
d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en
la safata fins al receptor. Inclús, subjeccions i material auxiliar.
Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en
quadre i en funcionament.Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i
nivellació. Connexionat de la lluminària. Col·locació de làmpades i
accessoris. (lluminària no inclosa)Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 217)

19,55 3,000 58,65

3 S_04_02_03 Ut Subministrament i instal.lació de lluminària d'mergencia model
MCA-4310 de Lledó. Inclou caixa d'empotrar MCA-4300 (P - 218)

79,47 13,000 1.033,11

4 S_04_02_04 Ut Subministre i instal·lació de detector de moviment d'infraroigs per a
automatització del sistema d'enllumenat, model DICROMAT ''ORBIS''
o equivalent, muntatge encastat en sostre, angle de detecció de 360°,
abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps i en
sensibilitat lumínica, alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz, relé de 6
A de poder de ruptura, càrregues màximes recomanades: 1000 W per
a làmpades incandescents, 400 VA per a làmpades fluorescents, 800
VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1200 W per a
làmpades halògenes, 400 VA per a llums de baix consum, 400 VA per
a lluminàries tipus Downlight, 40 VA per a llums LED, temporització
regulable de 35 s a 20 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000
lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP 20,
de 80 mm de diàmetre. Inclús accessoris, i material auxiliar. Totalment
muntat, connexionat i comprovat.Inclou: Replanteig de l'emplaçament
del detector. Connexionat de cables. Col·locació del detector.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 219)

64,25 1,000 64,25

5 S_04_02_05 Ut Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador unipolar (1P),
gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V,
amb tecla simple, de color especial i marc embellidor per a un
element, de color especial, encastat, sense incloure la caixa de
mecanisme. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE
ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5
mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional
d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada
en la safata fins al mecanismeTotalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats

26,27 10,000 262,70
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realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 220)

6 EH2LCEAA u Subministre i col.locació de lluminària DOWLINGHTS MODEL
1T2923EL DE TARGETTI 21 W LED, 3240 LUMENS, 3.000ºK (P -
134)

141,00 19,000 2.679,00

7 EH2LVWVA u Subministe i col.locació de lluminària model Swp L de Arkoslight de 7w
led (P - 135)

53,12 3,000 159,36

8 EH2LVWVAE u Subministre col.locació de lluminparia Aplic Wall Recesse 6w IP66
Color gris negre (P - 136)

70,48 1,000 70,48

9 EH124461 u Regleta estanca IP66 Atlantic 16w LEd L=60cm Color 840 (P - 133) 43,60 1,000 43,60

10 S_04_02_06 Ut Subministrament i instal·lació d'alimentació per a lluminària exterior.
Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de
secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional
d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT.
Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en
la safata fins al receptor. Inclús, subjeccions i material auxiliar.
Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en
quadre i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat de la
lluminària. Col·locació de làmpades i accessoris. (lluminària no inclosa)
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 221)

1,20 100,000 120,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.11 4.686,39

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 12 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS

Niv. 4 121 XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

1 S_03_01_02 Ut Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S.,
mural vertical, resistència embeinada, capacitat 50 l, potència 1400 W,
de 624 mm d'altura i 391 mm de diàmetre, format per bóta d'acer
vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de
magnesi, llum de control, termòmetre i termòstat de regulació per a
A.C.S. acumulada. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament,
vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets
flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,
elèctrica i de terra. Posada en marxa.Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 186)

237,35 2,000 474,70

2 ICS010S_03 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització
formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou:
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 162)

25,88 48,000 1.242,24

3 ICS010S_04 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització
formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm

27,41 42,000 1.151,22
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de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou:
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 163)

4 ICS010S_05 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització
formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 20/22 mm
de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou:
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 164)

30,55 31,000 947,05

5 ICS010S_06 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització
formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm
de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.Inclou:
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 165)

35,33 32,000 1.130,56

6 S_03_01_07 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat
cromat, de 1/2'', per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 187)

17,20 8,000 137,60

7 S_03_01_08 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat
cromat, de 3/4'', per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 188)

19,08 2,000 38,16

8 S_03_01_09 Ut Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat
cromat, de 1'', per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada,
connexionada i provada.Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 189)

26,39 1,000 26,39

9 S_03_01_10 Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta d'esquadra per aparell sanitari
de llautó, de 1/2'' de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Connexionat.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons

12,01 9,000 108,09
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especificacions de Projecte. (P - 190)

10 S_03_01_11 u Subministre de conjunt de flexibles connexions M: 1/2'' i F3/8'' de 250
mm de longitud, preu alt i muntada superficialment.Inclou: Replanteig.
Col·locació del flexible. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 191)

4,89 9,000 44,01

TOTAL Niv. 4 01.AA.12.121 5.300,02

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 12 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS

Niv. 4 122 INSTAL.LACIÓ SANITARIS

1 S_03_02_03 U Cisterna empotrable de doble descàrrega per a inodor no suspès tipus
Roca BASIK TANK BAJO VENTANA Ref. 890121200, inclou placa
tipus PL1 DUAL ONE. Inclús suport i ancoratges de fixació a
parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. (P - 194)

231,24 3,000 693,72

2 S_03_02_01 U Subministrament i instal·lació de Pica col·lectiva de 900x450 tipus
Galassia Ninive per a instal.lar sota taulell o enrassada. Inclús suport i
ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 192)

224,71 3,000 674,13

3 S_03_02_02 U Inodor amb sortida vertical per a tanc empotrable, tanc alt o fluxor,
tipus Roca Baby A344PB8000, inclòs tapa seient i petits accessoris.
Inclús suport i ancoratges de fixació a parament. Totalment muntat,
connexionat i provat.Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 193)

144,08 2,000 288,16

4 S_03_02_04 U Banyera tipus Baby de 1000x700mm. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou:
Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 195)

212,20 1,000 212,20

5 S_03_02_06 U Aixeta per a lavabo temporitzada, muntatge de paret, de polsasió
suau, tipus Presto XT-P o similar. Inclús suport i ancoratges de fixació
a parament. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua i desaigua.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. (P - 196)

68,25 6,000 409,50

EUR
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6 EJ14B11R u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
de color blanc, model Happening de Roca. (P - 137)

263,43 1,000 263,43

7 EJ28113G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó
cromat preu mitjà, amb peça extraible, REF: A5A8125C00 de Roca. (P
- 138)

134,62 1,000 134,62

TOTAL Niv. 4 01.AA.12.122 2.675,76

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 13 INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ

1 ICE040_02 U Subministrament i muntatge de conjunt de vàlvula i caudalímetre per
a instal·lació tipus bitub, amb capçal termostàtic, marca BaxiRoca
tipus NT o similar, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris.
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 153)

32,17 6,000 193,02

2 ICE040_01 U Subministrament i muntatge d'element de radiador reversible, marca
Roca, model AV1800, d'alumini, de 202,5 kcal/h, inclòs suports de
radiadors, taps, purgues, part proporcional de petit accessoris de
muntatge. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou: Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris.
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 152)

57,51 48,000 2.760,48

3 ICS010_03 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de 3/8'' DN 10 mm de diàmetre i
2,3 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 154)

13,38 24,000 321,12

4 ICS010_04 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de 1/2'' DN 15 mm de diàmetre i
2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 155)

13,40 18,000 241,20

5 ICS010_05 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de 3/4'' DN 20 mm de diàmetre i
2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de

13,70 84,000 1.150,80

EUR
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canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 156)

6 ICS010_06 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de 1'' DN 25 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici. Inclús material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada.Inclou: Replanteig del recorregut de
les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 157)

16,74 48,000 803,52

7 ICS010_07 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/8'', de
22 mm de gruix i 19 mm de diàmetre interior, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 158)

9,03 24,000 216,72

8 ICS010_08 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1/2'', de
22 mm de gruix i 23 mm de diàmetre interior, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 159)

9,43 18,000 169,74

9 ICS010_09 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/4'', de
22 mm de gruix i 29 mm de diàmetre interior, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 160)

10,75 84,000 903,00

10 ICS010_10 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1'', de
22 mm de gruix i 36 mm de diàmetre interior, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclòs part proporcional de petits accessoris de
muntatge.Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 161)

11,90 48,000 571,20

11 EE36N5D1 u Radiador d'alumini de 19 elements amb 1 columna, de 800 mm
d'alçària màxima, Model Condal 80 de Roca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria (P - 132)

320,31 1,000 320,31
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12 EE3655D1 u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 800 mm d'alçària
màxima, Model Condal 80 de Roca, per a aigua calenta de 6 bar i 110
°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P
- 131)

97,19 1,000 97,19

TOTAL Subcapítol 01.AA.13 7.748,30

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 14 INSTAL.LACIÓ RENOVACIÓ I EXTRACCIÓ

Niv. 4 141 EQUIPS DE RENOVACIÓ

1 S_02_01_02 Ut Subministrament i instal·lació de ventilador axial, model Silent-300 CZ
''S&P'', de dues velocitats, potència màxima de 20 W, cabal de 260
m³/h, de 146,6 mm de diàmetre i 148 mm de longitud, nivell de pressió
sonora de 32 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format
per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i
provat.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del ventilador en línia.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 184)

87,29 1,000 87,29

TOTAL Niv. 4 01.AA.14.141 87,29

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 14 INSTAL.LACIÓ RENOVACIÓ I EXTRACCIÓ

Niv. 4 142 CONDUCTES I DIFUSIÓ

1 S_02_02_02 m Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació
i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i
posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Realització de proves de servei.Criteri d'amidament de
projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, descomptant les peces especials.Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte. (P - 185)

16,66 9,000 149,94

2 PE46-B2B1 u Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 200 mm de
dimensions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema
d'autoblocatge, amb doble junt fibra ceràmica per a resistir altes
temperatures, col.locada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 182)

55,47 2,000 110,94

3 PD18-8D4K m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri
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.  (P - 181)

17,66 10,000 176,60

EUR
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TOTAL Niv. 4 01.AA.14.142 437,48

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 15 INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNIACIÓNS

Niv. 4 151 INSTAL.LACIÓ DE VEU I DADES

1 S_05_01_01 m Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de
la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor
unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.Inclou:
Estesa de cables. Connexionat.Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. (P - 222)

1,94 440,000 853,60

2 S_05_01_02 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de
construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de PVC, transversalment
elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547.
Totalment muntada.Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 223)

1,39 130,000 180,70

3 S_05_01_04 Ut Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar
en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants
accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Col·locació de la
caixa i connexionat de cables.Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. (P - 224)

6,13 4,000 24,52

4 S_05_01_06 Ut Subministrament i instal·lació de presa simple amb connector tipus
RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. Totalment
muntada, connexionada i provada.Inclou: Col·locació de la presa.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 225)

18,21 8,000 145,68

5 S_05_01_14 u Subministrament i instal·lació d'extensor de 1,6 a 3,2 metres de
llargària de cable per a transmissió de dades F/FTP no propagador de
la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor
unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius, amb 2 connectros RJ45, col·locat sota tub o canal.
Amb part proporcional d'elements de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat, etiquetat i provat.Inclou: Extensor, connectors RJ45.
Connexionat.Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. (P - 226)

7,35 8,000 58,80

6 S_05_01_15 u Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació
corresponent a veu i dades degut a elements imprevistos que seran
localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen
modificació de treballs o desballestaments no previstos. (P - 227)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Niv. 4 01.AA.15.151 1.613,30

EUR
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Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 15 INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNIACIÓNS

Niv. 4 52 INSTAL.LACIÓ D'AUDIOVISUALS

1 PP26-620T u Instal·lació porter electrònic, amb placa de carrer, equip d'alimentació,
aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de
ram de paleta Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 183)

1.347,59 1,000 1.347,59

TOTAL Niv. 4 01.AA.15.52 1.347,59

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 16 INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

1 EM31231J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 139)

40,21 1,000 40,21

2 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 140)

63,28 1,000 63,28

TOTAL Subcapítol 01.AA.16 103,49

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 17 ACTUACIÓ ESPAIS EXTERIORS

Niv. 4 172 PAVIMENTS EXTERIORS

1 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió,
inclou acabat superior fratassat mecànic semifí. (P - 86)

18,27 182,400 3.332,45

2 E9Z4MA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 94)

9,49 182,400 1.730,98

3 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 84)

8,18 182,400 1.492,03

4 ED5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i
130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material
plàstic 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 - 125)

69,89 22,000 1.537,58

TOTAL Niv. 4 01.AA.17.172 8.093,04

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 17 ACTUACIÓ ESPAIS EXTERIORS

Niv. 4 173 TANCAMENTS

EUR
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1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 11)

6,96 12,744 88,70

2 E2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 14)

11,18 15,293 170,98

3 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 19)

83,79 12,744 1.067,82

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)

1,25 796,500 995,63

5 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub i
malla se simple torsió, pany de cop i clau i pom, col·locada (P - 144)

269,98 1,000 269,98

6 F6A15400 m Reixat d'acer d'alçària 1.5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
146)

15,81 73,800 1.166,78

7 F6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas, amb bastidor de
tub, i malla de simple torsió, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, col·locada (P - 145)

304,55 1,000 304,55

8 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 148)

96,23 1,000 96,23

9 FB121AAMA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 149)

96,23 2,440 234,80

10 FB121AAMB m Porta en barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
inclou mecanismes, i tanca. (P - 150)

258,29 1,000 258,29

11 E6185M6N m2 Paret per tanca de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 55)

31,94 31,860 1.017,61

12 F61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per
a parets de blocs de morter de ciment (P - 143)

124,06 6,372 790,51

13 EB14B9L9 m Passamà d'acer per a pintar de 30 mm de diàmetre, amb suport de
rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament, inclou la pintura amb esmalt
(P - 117)

51,36 11,000 564,96

14 F99Z5561 u Tapa d'escocell de 350x200 cm, de planxa plegada d'acer galvanitzat,
col·locada, veure detall (P - 147)

356,46 2,500 891,15

TOTAL Niv. 4 01.AA.17.173 7.917,99

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 18 ACTUACIÓ EDIFICI EXISTENT

Niv. 4 161 OFICE

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 -
54)

32,79 14,000 459,06

EUR
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2 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 73)

16,88 28,000 472,64

3 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 - 171)

5,60 4,000 22,40

4 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 81)

4,44 24,300 107,89

5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 82)

5,08 20,000 101,60

6 P89G-43U3 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat Criteri d'amidament: 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  (P - 176)

16,38 4,200 68,80

TOTAL Niv. 4 01.AA.18.161 1.232,39

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 19 AJUDES RAM DE PALETA

1 EY011112 PA 192 (P - 0) 3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.19 3.500,00

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 20 CONTROL DE QUALITAT

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
168)

143,89 4,000 575,56

2 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633 (P - 170)

533,59 1,000 533,59

TOTAL Subcapítol 01.AA.20 1.109,15

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol AA FASE 1

Subcapítol 21 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT

1 191 PA Partida per a la implantació de la Seguretat i Salut en obra (P - 0) 3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.21 3.500,00

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

PRESSUPOST Data: 05/11/20 Pàg.: 29

Subcapítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Niv. 4 012 MOVIMENT DE TERRES

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 11)

6,96 9,533 66,35

2 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

4,65 2,208 10,27

3 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)

2,87 208,000 596,96

4 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P - 12)

3,55 6,700 23,79

TOTAL Niv. 4 01.BB.01.012 697,37

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

Subcapítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Niv. 4 013 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2RA7LP1 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) (P - 17)

5,55 2,304 12,79

2 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

4,65 2,112 9,82

TOTAL Niv. 4 01.BB.01.013 22,61

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

Subcapítol 02 FONAMENTACIÓ

1 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 20)

89,84 1,152 103,50

2 E31521H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 18)

83,27 0,960 79,94

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)

1,25 70,784 88,48

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
22)

17,99 4,800 86,35

TOTAL Subcapítol 01.BB.02 358,27

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

Subcapítol 03 ESTRUCTURA

EUR
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1 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 - 31)

3,74 68,636 256,70

2 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 30)

1,88 75,304 141,57

3 E4LHL000 u Passador per a ancoratge d'element estructural de formigó armat, a
mur de formigó armat ja construït, amb el sistema CRET ´´EDING
APS´´, compost de peça mascle de passador CRET-128 ´´EDING
APS´´, d'acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió, amb una
resistència a ruptura minorada de 157,02 kN.  (P - 46)

84,18 1,000 84,18

4 145C227C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1.2 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
22 kg/m2. S'inclou formació de jàsseres. (P - 1)

116,79 26,252 3.065,97

5 K4BP1114 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
´´Sikadur-42 SP´´ o similar. (P - 172)

20,15 6,000 120,90

6 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per
aconseguir una R-60 (P - 70)

42,91 6,000 257,46

TOTAL Subcapítol 01.BB.03 3.926,78

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

Subcapítol 04 COBERTA

1 E5Z15A4B 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 15 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 48)

18,75 24,000 450,00

2 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa
tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 62)

4,13 17,000 70,21

3 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 59)

15,73 17,000 267,41

4 E7119785A m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 60)

15,73 17,000 267,41

5 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 63)

2,43 17,000 41,31

6 E7B451F0A m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 64)

2,43 17,000 41,31

7 E7Z32PQ3 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 135 g/m2,
adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt (P - 72)

24,75 0,750 18,56

8 E7Z32F75 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

21,47 0,750 16,10

EUR
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(P - 71)

9 E01 m Perfil metàl.lic de remat per impermeabilització perimetral de coberta,
inclou el segellat superior amb massilla de poliuretà monocomponent
(P - 5)

15,00 45,000 675,00

10 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0.82 mm de
gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant (P - 51)

48,31 14,500 700,50

11 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 121)

35,88 6,600 236,81

12 E7C2E471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i
1,081 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir (P - 65)

9,80 17,000 166,60

13 ED5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal (P
- 126)

3,41 17,000 57,97

14 E721BCK5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5.1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida
en calent, prèvia imprimació (P - 61)

18,23 10,850 197,80

TOTAL Subcapítol 01.BB.04 3.206,99

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

Subcapítol 05 ACTUACIÓ EDIFICI EXISTENT

Niv. 4 151 OBERTURA DE NOU PAS

1 44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats en
calent, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no inclou elements
de fonamentació (P - 4)

3.569,77 1,000 3.569,77

2 PAB0-6176 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra
de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat al foc,
col·locada (P - 179)

214,80 1,000 214,80

3 P89H-4V6Y m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de
picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i
dues d'acabat Criteri d'amidament: 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.
(P - 177)

8,61 18,000 154,98

4 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat Criteri d'amidament: 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

4,98 18,000 89,64

EUR



Projecte Bàsic i d´Execució per a l´ampliació de l´Escola ´´Sagrat Cor´´ de Solivella. Fase1+ Fase2

PRESSUPOST Data: 05/11/20 Pàg.: 32

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.  (P - 178)

TOTAL Niv. 4 01.BB.05.151 4.029,19

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

Subcapítol 06 AJUDES RAM DE PALETA

1 EY031000 PA Ajudes del ram de paleta (P - 0) 300,00 1,000 300,00

TOTAL Subcapítol 01.BB.06 300,00

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

Subcapítol 20 CONTROL DE QUALITAT

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
168)

143,89 1,000 143,89

2 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 169)

16,75 4,000 67,00

TOTAL Subcapítol 01.BB.20 210,89

Obra 01 Presupuesto 385_01

Capítol BB FASE 2

Subcapítol 21 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT

1 EY01112A m Implantació de la Seguretat i Salut de l'obra (P - 0) 300,00 1,000 300,00

TOTAL Subcapítol 01.BB.21 300,00

EUR
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NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.AA.01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 5.402,00

Subcapítol 01.AA.02  FONAMENTACIÓ 18.835,35

Subcapítol 01.AA.03  ESTRUCTURA 23.873,16

Subcapítol 01.AA.04  COBERTA 20.191,55

Subcapítol 01.AA.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 11.932,74

Subcapítol 01.AA.06  REVESTIMENTS 10.269,01

Subcapítol 01.AA.07  PAVIMENTS 15.408,45

Subcapítol 01.AA.08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 20.687,99

Subcapítol 01.AA.09  INSTAL.LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES 7.153,48

Subcapítol 01.AA.10  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 4.490,18

Subcapítol 01.AA.11  INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT 3.821,96

Subcapítol 01.AA.12  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS 8.631,95

Subcapítol 01.AA.13  INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ 8.200,05

Subcapítol 01.AA.14  INSTAL.LACIÓ RENOVACIÓ I EXTRACCIÓ 553,77

Subcapítol 01.AA.15  INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNIACIÓNS 2.691,97

Subcapítol 01.AA.16  INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS 236,96

Subcapítol 01.AA.17  ACTUACIÓ ESPAIS EXTERIORS 17.302,21

Subcapítol 01.AA.18  ACTUACIÓ EDIFICI EXISTENT 1.288,60

Subcapítol 01.AA.19  AJUDES RAM DE PALETA 0,00

Subcapítol 01.AA.20  CONTROL DE QUALITAT 1.109,15

Subcapítol 01.AA.21  IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT 3.500,00

Capítol 01.AA  FASE 1 185.580,53

Subcapítol 01.BB.01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 752,04

Subcapítol 01.BB.02  FONAMENTACIÓ 374,96

Subcapítol 01.BB.03  ESTRUCTURA 3.669,32

Subcapítol 01.BB.04  COBERTA 3.280,17

Subcapítol 01.BB.05  ACTUACIÓ EDIFICI EXISTENT 3.569,77

Subcapítol 01.BB.06  AJUDES RAM DE PALETA 300,00

Subcapítol 01.BB.20  CONTROL DE QUALITAT 210,89

Subcapítol 01.BB.21  IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT 300,00

Capítol 01.BB  FASE 2 12.457,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
198.037,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.AA  FASE 1 185.580,53

Capítol 01.BB  FASE 2 12.457,15

Obra 01 Presupuesto 385_01 198.037,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
198.037,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 385_01 198.037,68

198.037,68

euros
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RESUM DEL  PRESSUPOST 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA FASE 1 185.640,51 € 

13% DESPESES GENERALS     24.133,27 € 

6% BENEFICI  INDUSTRIAL    11.138,43 € 

      

Subtotal     220.912,21 € 

21% D' IVA      46.391,56 € 

      

TOTAL DE PRESSUPOST PER A CONTRACTA DE LA  FASE 1 267.303,77 € 

      

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA FASE 2 13.052,10 € 

13% DESPESES GENERALS     1.696,77 € 

6% BENEFICI  INDUSTRIAL    783,13 € 

      

Subtotal     15.532,00 € 

21% D' IVA      3.261,72 € 

      

TOTAL DE PRESSUPOST PER A CONTRACTA DE LA  FASE 2 18.793,72 € 

      
TOTAL DE PRESSUPOST PER A CONTRACTA DE  FASE 1 + FASE 2 286.097,49 € 

 

El pressupost d'execució per a contracta  de la FASE 1 és  de 267.303,77 € (DOS-CENTS SEIXANTA-
SET MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 
 

El pressupost d'execució per a  contracta  de la FASE 2 és de 18.793,72 € (DIIVUIT MIL SET-CENTS  
NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA- DOS CÈNTIMS) 
 

El pressupost d'execució per a contracta  de la FASE1+ FASE  2  és de 286.097,49 € (DOS-CENTS 
VUITANTA-SIS MIL NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

Barcelona, octubre de 2020 

Signat, 

  

 

Pedro Alarcón Puche 
Amadeu Matosas Paris 
ALARCÓN & MATOSAS i ASSOCIATS 
Arquitectura i Disseny SLP 
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ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

Ampliació en Planta Baixa d’edifici escolar existent 

Emplaçament: 

Solivella (Conca de Barberà, Tarragona) 

Superfície construïda: 

128,85 m2 

Promotor: 

Ajuntament de Solivella 

Arquitectes autors del Projecte d'execució: 

Amadeu Matosas Paris i Pedro Alarcón Puche  

Alarcón & Matosas i Associats, Arquitectura i Disseny SLP 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Amadeu Matosas Paris i Pedro  

Alarcón Puche Alarcón & Matosas i Associats, Arquitectura i Disseny  SLP 

 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: Solar pla. 

Característiques del terreny: El perfil geotècnic on s’ha projectat l’ampliaicó està format per: 

Terra vegetal, reblert de 1,2-1,6 m de gruix,sorra llimosa de 1,8 m d’espesor. A partir de 3-3,40 m 

substrat d’argil.lita de compacitat dura . Es recomana fonamentar mitjançant sabates aïllades 

d’amplada mínima 2,50 m. sobre la sorra llimosa ( tensió admissible de 2,15 kg/cm2) 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

Edifici existent en bon estat aparent. Ús educatiu de tot el conjunt. 

Instal·lacions de serveis públics:  

No es detecten instal.lacions de serveis públics afectades per al obra 

Tipologia de vials: El vial principal respecte del solar on s’emplaça l’obra projectada, és el que 

passa per la façana principal de l’edifici existent , i és la Carretera  de Montblanc a Artesa de 

Segre.  Per la part posterior dona a terreny de propietat municipal.  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 

manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 

d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 

produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 

el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els 

empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 

podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 

riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  
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• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 

reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 

l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 

riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 

alternatives preventives més segures. 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit 

de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus 

treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives 

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 

treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 

preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 

terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

 
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 

treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 

mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 

existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats 

de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 

seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures 

i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 

l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 

d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 

l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

 
Mitjans i maquinària 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  
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• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 
Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

• Separació eficaç de la zona objecte de l’obra respecte de l’escola existent. Aquesta 

separació haurà de ser eficaç, suficient i es consensuarà amb l’Escola i els tècnics 

municipals. Les mesures adoptades es revisaran de forma permanent i si es considera 

necessari s’aniran adequant a les necessitats de l’obra i a les necessitats del 

funcionament de l’escola, ja que aquestes es faran en període escolar. 

 
Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  
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• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Fallides de recalços  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

 
Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

• Riscos derivats de l'accés a les plantes  

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

 
Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  
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• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

 
Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes de pals i antenes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

 
Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 
Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
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• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 

L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT 

L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 

la delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 

segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  
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Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

 
Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 

seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites 

i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades  
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• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en 

els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

 
Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 

situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 

vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 

mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 

de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 

ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

En el corresponent Pla a elaborar pel Constructor, i com a desenvolupament d’aquest Estudi de 

Seguretat i salut, es reflectirà de forma adequada la implantació en obra de tots aquells mitjans 

auxiliars necessaris pel desenvolupament de la mateixa. A modus indicatiu s’ haurà 

d’especificar: 

- L’aïllament efectiu de la zona d’obres i la seva influència respecte de la zona 

escolar (aules i zona de patis) 

- La localització de les casetes d’obra necessàries ( vestidors/serveis higiènics, 

menjador, visites i reunions, etc.) 

- La localització de la zona de càrrega i descàrrega de materials 

- La localització d’aparcament de treballadors i visites 

- De la forma més clara possible tot allò que cal fer i preveure per a que es 

puguin realitzar les obres amb la màxima seguretat mentre l’escola segueix en 

funcionament, ja que és segur que les obres s’hauran de realitzar durant època 

lectiva. 
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8.- EVALUACIÓ DE RISCS i PLA D’ACTUACIÓ ESPECIFIC SARS-COV-2 (Coronavirus)  

En l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, cal preveure mesures 

específiques al respecte. En el cas que a l’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc 

per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les mesures 

de protecció determinades per la Generalitat de Catalunya i aquelles altres que siguin d’obligat 

compliment. 

Cal prestar especial atenció, als següents aspectes: 

1. Cal que els treballadors disposin del corresponent certificat de desplaçament, en cas 

necessari. 

 
2. La prohibició absoluta d’entrada de gent a l’obra que no sigui de la mateixa o no sigui 

subministrador de materials. 

 
3. Cal vetllar de forma molt estricta pels mitjans necessaris de neteja dels treballadors, així com 

de la desinfecció de l’obra i la maquinària de la mateixa. 

 
4. La neteja i desinfecció dels lavabos que s’utilitzen per l’obra. Cal que quedin tancats i no els 

utilitzi ningú més. 

 
5. La ventilació periòdica del recinte on es fa l’obra. 

 

8. NORMATIVA APLICABLE 
 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

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

Directiva 92/57/CEE 24 
Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

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

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) 
Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 
23/3/2010) 

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

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

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

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

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

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

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

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

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

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

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

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

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

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

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

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

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

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                             

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

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

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

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

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 
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DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

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

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

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

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

 

O. de 31 de agosto de 
1987          (BOE: 18/09/87) 

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

 

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

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

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

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

  

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 
1974     (BOE: 30/12/74): 
N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

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

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

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

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

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

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

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 
29/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

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

 

Barcelona, octubre de 2020 

Signat, 

  

 

 

Pedro Alarcón Puche 
Amadeu Matosas Paris 
ALARCÓN & MATOSAS i ASSOCIATS 
Arquitectura i Disseny SLP 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ i DEMOLICIÓ 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 

parcialment i modificat)

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 124 2,0 248,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 1 1,7 1,7

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

125 m3
249,7 t 150,00 m3

SI NO SI

   Superfície construïda 128,85 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 11,066 0,090 11,541

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 4,720 0,041 5,245

formigó 170101 0,036 4,698 0,026 3,356

petris barrejats 170107 0,008 1,013 0,012 1,520

guixos 170802 0,004 0,506 0,010 1,252

altres 0,001 0,129 0,001 0,168

   embalatges 0,004 0,550 0,029 3,676

fustes 170201 0,001 0,156 0,005 0,580

plàstics 170203 0,002 0,204 0,010 1,334

paper i cartró 170904 0,001 0,107 0,012 1,530

metalls 170407 0,001 0,084 0,002 0,232

0,090 11,62 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 1,68 m3 m3 m3
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)

0,26

0,45 1,07

0,28

0,06

7,126,42

0,07

0,50

0,93

0,060,37

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls 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 pugui ser 

acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 

abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

148,80

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m
3

1,20

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Solivella

Solivella

Ampliació de l'Escola  "Sagrat Cor" de Solivella (FASE 1 +FASE 2)

Conca de Barberà

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

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

fonaments/estructura   

 abocador

0,62

0,08

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,19

1,25

15,22

2,85

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0,52

0,08

tancaments   

Total residu edificació 

5,40

acabats 



-
si
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 148,80

graves i sorra solta 0,00

argiles 0,00

terra vegetal 1,20

pedraplé 0,00

altres 0,00

terres contaminades 0,00

Total 150,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 4,70

Maons, teules i ceràmics 40 4,72

Metalls 2 0,08

Fusta 1 0,16

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,20

Paper i cartró 0,5 0,11

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

1,00 0,00 0,20

0,00 0,00 0,00

no no especial

* Dins dels 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

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00

43,00 0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

42,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 

les quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra

0,00

0,00

106,80

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

4.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

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                                                                          

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00 0,00

107,00

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especialno

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

Reutilizació (m
3
)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures



-

-

si

tipus de residu

Terres excavacio

Residus estrutura

Residus procès de construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 107,00

Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,53

Maons, teules i ceràmics 7,08

Petris barrejats 2,05

Metalls 0,31

Fusta 0,78

Vidres inapreciable

Plàstics 1,80

Paper i cartró 2,07

Guixos i altres no especials 1,92

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

- 100

10054,37

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

Matxucadora de petris

3.414,28

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Compactadores

997,55 353,43

-

4.865,26

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

100

-

-8,26

0,00

100

18,12

-

-

200

100,00

- 100

-21,61

--

7,20100

11,74-

24,79

El pes dels residus és de :

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

4,69

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

106,21

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** 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 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

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

-

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

30,79

 Instal·lacions de valorització

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

Constructor pendent de designació

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor

Constructor pendent de designació

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

100

963,96

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

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport                                                                

3.313,51 535,00

--

-

Constructor pendent de designació

codi del gestor

127,54

189,90

4.865,26

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :



-

-

1

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

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.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L  .Apte per residus especials

Obra nova

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

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

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

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions
tècniques

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.

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 pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Previsió inicial de l'Estudi

Total excavació 249,70 tones tones

Total construcció 11,62 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 106,80 tones 11 euros

Residus de construcció ** 10,82 tones 11 euros

tones

euros

Previsió final de l'Estudi

1.174,80

Total dipòsit ***

0,00

119,02euros/ tona

* 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€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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1.293,82

118PES TOTAL DELS RESIDUS

178,28

11,62

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

% de reducció per 

minimització



385.01  PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT  COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1+ FASE 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1 +FASE 2) 

 

ÍNDEX 
 
- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

1.Formigó fabricat en central 
 

2. Acer en barres o rotlles B500S  
 

3. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 
 3.1 Acer AP 500 S 
 

4. Armadures normalitzades (3) 
 4.1 Acer ME 500 T 
 

5. Maons amb funció estructural 
 

6. Sistemes de sostres prefabricats 
 

7. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1 +FASE 2) 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control 

de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 

(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 

1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin 

necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els 

especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que 

l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de 

control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre 

d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris 

particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 

Facultativa. 

 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions 

contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de 

donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els 

components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de 

fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 

Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en 

funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del 

promotor. 

 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per 

laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves 

encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 7 

dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar 

les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir 

els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres 

motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 

promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 

paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 

disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 

compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 

contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 

Facultativa. 

 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1 +FASE 2) 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els 

requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder 

exercir la seva activitat. 

 

1. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i 

amb la EHE-08. 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: HA/25/B/20/Ila,  

Situació en projecte i obra: Fonaments, forjat. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Els reglamentaris i els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR  

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

- Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 

12390-2 i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé 

cúbiques de 15 cm si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 

86.3.2 de l’EHE-08. 

 
- Característiques de docilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
- Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 

Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de 

profunditat de penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  

 
- Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 Situació persistent o transitòria1.50 

Situació accidental 1.30 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

- Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

 suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un 

 Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 

 autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
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• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  

• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o 

 amb qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials 

de la mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les 

mateixes instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i 

característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de 

resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o 

rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 

 

CONTROLS DURANT EL SUMINISTRAMENT 

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 

 l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

 especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats 

 prèviament aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 

 estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 

 assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 

CONTROLS DESPRÈS DEL SUMINISTRAMENT 

- Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 

amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que 

s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han 

subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà 

una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la central subministradora del 

formigó, corresponent al període de subministrament. 

 
- Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 

entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita 

d’inspecció a la instal·lació de fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. 

Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i 

amb l’EHE-08. 

 
- Presa de mostres: 

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa 

de mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element 

de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1 +FASE 2) 

 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut 

mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la 

subscriuran totes les parts presents (1) i se’n quedaran una còpia. 

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

i el representant del Laboratori.  

 

2. ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

 
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:  

 
Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i 

si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius: Els reglamentaris, els establerts 

en aquest document i els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que 

l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
- Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat 

segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
- Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode 

general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
- Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 
- Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

- Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

 suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un 
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 Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat 

 i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
- Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de 

 l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

 especificacions de projecte 

 
- Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de 

la EHE-08. 

 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre 

que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, 

informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 

 32.2 EHE-08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 

 EHE-08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
- Control despres de subminitre: 

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 
- Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres 

sobre les provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que 

s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els 

responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en 

el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 

característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils 

de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics 

establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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3. ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme amb l’EHE-08 i a la UNE EN 

10080. 

 
Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la geometria de les 

armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen als Plànols, Amidaments i Memòria del Projecte. 

 
Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 6 mm si s’aplica qualsevol 

procés de soldadura en el muntatge de l’armadura. 

 
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris: Es valorarà positivament la 

possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 

control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius: Els reglamentaris, els establerts 

en aquest document i els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que 

l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08). 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR  

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial 

aliena a l’obra com si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 

 
- Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat 

segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 

 
- Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode 

general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
- Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 
- Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a 

l’elaborador de la ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit 

per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar 
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per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i 

activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels 

processos d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, 

d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es 

corresponen amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte.  

Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat 

i, si no és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades 

pel ferrallista i acceptades per la Direcció Facultativa. 

 
- Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

 suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 

 Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 

 autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

 que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 

 procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 

 segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
- Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de 

 l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 

 complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 

 l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 

 cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 

 subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

 especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 

 de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 

• comprovació de les característiques d’adherència 

• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

 amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
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Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts 

als articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
- Control després de suministre: 

Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 

representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat 

de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així 

com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  

En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 

Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
- Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 

entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita 

d’inspecció a la instal·lació de ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva 

idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al 

compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 

 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran 

preceptives i com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de 

ferralla amb un espai predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la 

maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 

 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la 

informació del seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre 

de les comprovacions i els resultats dels assajos de l’autocontrol. 

 
- Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les 

previsions destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de 

mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos 

excepcionals. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 

s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les 

parts presents (poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les 

armadures i el representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en 

el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 

característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils 

de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics 

establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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4. ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser conforme a la EHE-08 i a 

la UNE EN 10080 

 
Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions s’especifiquen 

en els Plànols, el Plec de Condicions, els Amidaments i la Memòria del projecte 

 
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris: Es valorarà positivament la 

possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 

substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius: Els reglamentaris, els establerts 

en aquest document i els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que 

l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR  

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
- Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat 

segons assaig UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 

 
- Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode 

general de la UNE-EN 10080 (2) 

 
- Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 
- Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

Persistent o transitòria 1.15 

Accidental 1.0 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels 

processos d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, 

d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 T 

Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 

 
- Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

 suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
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 Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 

 autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

 que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 

 procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 

 segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
- Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de 

 l’ EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 

 complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

 especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 

 de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 

• comprovació de les característiques mecàniques 

• comprovació de les característiques de d’adherència 

• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

 amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 

• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts 

als articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan 

en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà 

eximir de fer les comprovacions experimentals.  

 
- Control després de subministre:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 

representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat 

de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així 

com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en 

el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 

característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics 

establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 

 

 

  



385.01   PROJECTE  BÀSIC  i  D’EXECUCIÓ  PER  A L’AMPLIACIÓ  DE  L’ESCOLA  “SAGRAT COR”  DE  SOLIVELLA (FASE 1 +FASE 2) 

 

5. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes amb les especificacions del 

projecte i amb l’establert al DB SE- F del CTE. 

 
Geometria: Mida nominal de les peces : Segons s’indica als plànols ó al Plec de 

Condicions,etc. 

 
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris: Segell de Qualitat Oficialment 

Reconegut (DOR) 

 
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius: Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR  

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
- Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 

Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  

 
- Classe d’exposició de la fàbrica: 

IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  

 
- Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  

10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 

 
- Expansió final per humitat: 

< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 

 
- Geladicitat: 

Classificats com a no geladissos 

 
- Eflorescències: 

Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 

 
- Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  

Situació persistent o transitòria 3.0 

Situació accidental 1.8 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

- Tipus de control:  

El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 

 
- Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
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• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de 

 fabricació. 

• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 

• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials 

 emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el 

compliment de les especificacions del projecte.  

 
- Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del 

 fabricant, el número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, 

 dades del peticionari i identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

 especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb la documentació 

 prèviament aportada. comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin 

 d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 

 geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte 

 i de  l’EHE-08  

 

6. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  

 
SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        

IDENTIFICACIÓ 

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització d’ús (RD 

1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran de ser conformes amb les 

especificacions del projecte i amb la EHE-08. 

 
Geometria: S’especifica als Plànols, Amidaments i Memòria del Projecte 

 
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:  

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

 

PARÀMETRES A CONTROLAR  

- Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions 

normals com en el cas d’incendi 

 
- Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  

Situació de projecte Formigó Acer 

Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
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Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat 

està en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 

 
- Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 

- Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions 

 establertes a la EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó 

 (segons art. 91.4.1 i punt 1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 

• Certificat de dosificació (annex 27) 

• Certificat d’assaig d’adherència 

• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica 

 relacionada i la documentació de conformitat 

• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de 

 l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el 

compliment de les especificacions del projecte 

 
- Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 

 l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 

 conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

 especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 

 prèviament aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva 

 documentació, la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els 

 assajos normatius que siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, 

 les característiques geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del 

 projecte i de  l’EHE-08.  

  
- Control desprès del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 

representació suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els 

tipus i quantitats dels diferents elements resistents subministrats.  
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- Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 

entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita 

d’inspecció a les instal·lacions de prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els 

requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són correctes i es duen a terme amb el control 

necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix 

la seva traçabilitat. 

 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         

IDENTIFICACIÓ 

Material:Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser conformes amb les especificacions 

del projecte i amb la EHE-08 

 
Geometria: S’especifica als Plànols, Amidaments i Memòria del Projecte 

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

 

PARÀMETRES A CONTROLAR  

- Característiques resistents:  

La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  

 
- Característiques del material ceràmic:  

El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap 

amidament individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  

 
- Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

- Tipus de control:  

El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 

 
- Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials 

 emprats i les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i 

 toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  

• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment 

 de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el 

compliment de les especificacions del projecte.  
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- Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 

 l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 

 conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

 especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 

 prèviament aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius 

 que siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 

 geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i 

 de  l’EHE-08. 

  
- Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 

representació suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els 

tipus i quantitats dels diferents elements d’entrebigat subministrats.  

 
- Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 

entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita 

d’inspecció a les instal·lacions de fabricació per tal de comprovar que els processos són 

correctes i es duen a terme amb el control necessari, que permet deduir el compliment de l’EHE-

08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 

 

7. MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan 

aquest sigui exigible en funció del tipus de material.  

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït XPS 

Situació en projecte i obra: Coberta plana i façana. 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau): Els reglamentaris, els establerts en 

aquest document i els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR  

- Densitat (ρ) (1) ** : 70 Kg/m3 (façana), 32 Kg/m3 (coberta) 

- Gruix (1) : Segons plànols de detall, 100mm (coberta), 100mm (façana). 

- Resistència a la compressió (si s’escau) (2) : No es d’apliació (façana),  > o igual 300 

KPa (coberta) 

 
- Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1): DS 70,90 (façana) 

 Conductivitat tèrmica (λ) ** :  0.035 W/mºK (façana), 0.037 W/mºK 
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- Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : MU1 (façana), >o igual 80 

(coberta) 

 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

- Aïllant no hidròfil (3) : No es d’apliació 

 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *: A1 (façana), sense requeriment (coberta) 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 

control inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 

• Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 

• Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

 inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 

 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

• Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides 

 al projecte 

• Reconeixement oficial del distintiu 

• Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  

• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 

en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

• Conductivitat tèrmica  

• Densitat aparent  

• Permeabilitat al vapor d’aigua  

• Absorció d’aigua  

• Resistència a la compressió 

• Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 

freqüència necessaris dels controls. 

 

(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra 

la penetració d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i 

el seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres 

(suelos), han de tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 
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DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga 

por el exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 

DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de 

agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una 

absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una 

capa continguda a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a 

mínim. La classe es composa de 3 caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 

ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2).  

 

 
Barcelona, octubre 2020. 
 
 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
 
 
Amadeu Matosas Paris 
Pedro Alarcón Puche 
ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS 
Arquitectura i Disseny SLP 
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ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL COLꞏLEGI PÚBLIC 
SAGRAT COR. CARRETERA DE MONTBLANC A ARTESA DE SEGRE 

SOLIVELLA (TARRAGONA) 
 

1.- INTRODUCCIÓ 
 

A la carretera de Montblanc a Artesa de Segre, del Terme Municipal de Solivella (província de 

Tarragona), s’ha previst l’ampliació del colꞏlegi públic Sagrat Cor. L’ampliació es projecta a la 

part posterior de l’escola i consisteix en una edificació en planta baixa de 125 m2.  

El recinte en el que es projecta l’ampliació es caracteritza per estar no edificada (actualment és 

un descampat) i tenir una topografia planera (es situa sobre la cota +476,86 m segons la base 

topogràfica del ICGC). A les fotografies següents es mostra l’aspecte general del recinte on es 

projecta l’ampliació de l’escola: 

Vistes del recinte on es projecta l’ampliació de l’escola 

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació vigent l’ampliació projectada es classifica com a tipus    

C-0 (edifici de menys de 4 plantes i superfície construïda inferior a 300 m2) i es recolza sobre 

un terreny del grup T-1 (favorable). 

És objecte del present informe identificar les litologies que constitueixen el subsòl de la 

parcelꞏla, caracteritzar-les geotècnicament i donar les recomanacions necessàries per a 

l’execució de la fonamentació de l’edificació projectada. 
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2.- TREBALLS REALITZATS 

Per a la redacció del present informe, i seguint els criteris establerts en el DB SE-C del CTE,  

s’ha dut a terme una campanya de treballs de camp consistent en l’execució d’un sondeig a 

rotació amb extracció de testimoni i de dos penetròmetres dinàmics tipus DPSH. Sobre una de 

les mostres extretes del sondeig s’han efectuat assaigs de laboratori per a completar l’estudi de 

les unitats geotècniques detectades. Tot seguit es descriuen els treballs duts a terme: 

2.1.- Campanya de treballs de camp 

El reconeixement del terreny ha consistit en l’execució d’un sondeig a rotació amb extracció de 

testimoni continu de 7,8 m de profunditat d’investigació, realitzat amb una sonda Rolatec RL-

48M muntada sobre erugues. El sondeig s’ha perforat en sec amb bateria simple equipada amb 

corona de vídia de 113 mm de diàmetre. Els testimonis extrets han estat colꞏlocats en caixes. 

Durant la realització del sondeig s’han efectuat dos assaigs de penetració tipus SPT (assaig regit 

per la norma UNE 103-800-92) per a determinar la compacitat dels sòls detectats. També s’ha 

extret una mostra inalterada.  

Per a completar els treballs de camp s’han realitzat dos assaigs de penetració tipus DPSH que 

han assolit el rebuig a unes profunditats de 4,6 i 5,8 m (P-1 i P-2 respectivament). Els assaigs 

DPSH s’han dut a terme amb un penetròmetre Rolatec ML-76. A les següents fotografies 

s’aprecia l’aspecte dels equips utilitzats: 

Sonda Rolatec RL-48M Penetròmetre Rolatec ML-76 

Els treballs han estat supervisats per un geòleg colꞏlegiat que ha efectuat una testificació i un 

registre fotogràfic. A la següent taula s’indica la cota d’execució de cada reconeixement, la 

fondària d’estudi assolida i, en el cas del sondeig, els assaigs SPT efectuats:   
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Sondeig / 
DPSH

Cota (m)*
Fondària 

(m)
Assaigs 
efectuats

Prof. (m) Unitat litològica
Golpeig 

N30 (SPT)

SPT-1 1,5-2,1 Sorra llimosa (ST1) 38

MI-1 4,0-4,45 Argilꞏlita (ST2) R

SPT-2 6,0-6,06 Gres (ST2) R

P-1 476,9 4,6

P-2 476,9 5,8

S-1 476,9 6,1

* Cotes extretes de la base topogràfica del ICGC
 

Durant l’execució del sondeig no es va detectar la presència de nivell freàtic. 

L’emplaçament dels reconeixements realitzats s’indica en la planta adjunta a l’annex 1. Els 

registres dels assaigs DPSH s’inclouen a l’annex 4 i el del sondeig a l’annex 3. 

2.2.- Campanya de laboratori 

Sobre les mostres SPT-1 (corresponent a sorra llimosa (ST1)) i MI-1 (corresponent a argilꞏlita 

(ST2)) s’han realitzat assaigs d’identificació, d’expansivitat i d’agressivitat amb l’objectiu de 

completar la caracterització geotècnica. Els assaigs realitzats han seguit el procediment marcat 

a les normatives vigents. A continuació s’indiquen els assaigs efectuats i les normes seguides 

per a la seva execució: 

 1 Granulometria de sòls per tamisat (UNE 103.101) 

 1 Límits d’Atterberg (UNE 103.103 i 103.104) 

 1 Determinació del contingut en sulfats en sòls (annex 5 de E.H.E.) 

 1 Pressió d’inflament (UNE 103.602) 

A continuació s’indiquen els resultats dels assaigs realitzats: 

Contingut en 
sulfats

Pressió 
d'inflament

# 5  
UNE

# 0,4 
UNE

# 0,08 
UNE

WL IP mg SO4/kg sòl kg/cm
2

SPT-1 1,5-2,1 Sorra llimosa (ST1) SM 75,0 57,9 43,2 NP NP 876,7

MI-1 4,0-4,45 Argilꞏlita (ST2) 0,125

Sondeig Mostra Unitat litològicaProf. (m) USCS

Granulometria       
(%  Passa)

Límits 
d'Atterberg

S-1

 

Les actes de resultats s’adjunten a l’annex 5. 
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3.- GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA I SISMICITAT 

3.1.- Marc Geològic 

Des del punt de vista geològic Solivella es situa a la part central de la Depressió Central 

(extrem nord est de la Conca de l'Ebre). La zona d’estudi es caracteritza per la presència de 

sediments Terciaris i Quaternaris disposats amb un cabussament subhoritzontal. El substrat 

terciari a la zona de projecte està format bàsicament per sediments que daten de l’Eocè, mentre 

que el Quaternari està representat principalment per dipòsits alꞏluvials i colꞏluvials, d’escàs 

desenvolupament. A continuació es mostra el mapa geològic de la zona d’estudi: 

 
Llegenda (ICGC): PEOlx i PEOx (margues, gresos i lutites amb guixos. Eocè superior) 

La parcelꞏla es situa sobre el substrat Terciari format per margues, gresos i lutites terciaris. 

3.2.- Hidrogeologia 

Durant els treballs d’execució del sondeig no s’ha detectat la presència de nivell freàtic. 

Tampoc s’observen humitats o surgències que en denotin la seva presència. Segons la taula 

D.28 del CTE el rang del coeficient de permeabilitat de les unitats detectades són els següents: 

Unitat litològica Classificació Casagrande * Coeficient de permeabilitat, Ks

Sorra llimosa (ST1) SM 10
-7

 < Ks < 10
-3 

m/s

Argilꞏlita (ST2) CL Ks < 10
-9 

m/s

* Classificació estimada en base als resultats dels assaigs efectuats.  

3.3.- Sismicitat 

D’acord amb la Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02, la perillositat sísmica del 

territori es defineix mitjançant el Mapa de Perillositat Sísmica. La perillositat indica la 

probabilitat d’ocurrència d’un determinat efecte causat per possibles terratrèmols de diferents 

Zona 
d’estudi 

PEolx 
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magnituds o intensitats, durant un determinat període de temps. És l’element bàsic per a 

l’estimació del risc sísmic d’una regió determinada. 

Per al seu càlcul és necessari conèixer la distribució dels terratrèmols en el temps i en l’espai, és 

a dir, conèixer la sismicitat i la influència dels efectes locals de la zona. Així la sismoresistència 

dels edificis ha d’estar adaptada a la severitat del moviment del sòl que hagi estat determinada a 

partir de l’acceleració sísmica. L’acceleració sísmica, ac, és defineix com: 

ac = S ꞏ ρ ꞏ ab 

On: 

ab: acceleració sísmica bàsica, esta definida en relació a la gravetat. En el següent mapa es 

poden observar les diferents zones definides en el territori espanyol: 

 

ρ: Coeficient adimensional del risc. Per a construccions d’importància normal pren un valor de 

1,0  

S: Coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor: 

 Per ρ ꞏ ab ≤ 0,1 g   
25.1

C
S   

 Per  0,1 g < ρ ꞏ ab < 0,4 g 





 










25.1
1ꞏ1.0ꞏꞏ33.3

25.1

C

g

aC
S b  

 Per 0,4 g ≤ ρ ꞏ ab  S=1,0 

On: C: Coeficient del terreny. Depèn de les característiques geotècniques del terrenys. 
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Segons el mapa d’acceleracions sísmiques bàsiques al terme municipal de Solivella es pren un 

valor de 0,04ꞏg. 

A la següent taula s’indica el tipus de terreny i el valor del coeficient C de cada unitat: 

Unitat geotècnica Tipus de Terreny Coeficient C

Sorra llimosa (ST1) III 1,6

Argilꞏlita (ST2) II 1,3
 

3.4.- Exposició al radó 

El terme municipal de Solivella no està inclòs en l’apèndix B del DB-HS-6. Es tracta d’un 

municipi en el que hi ha una baixa probabilitat (segons el Consejo de Seguridad Nuclear) de 

que els existeixin concentracions de radó que superin el nivell de referència i per tant no és 

preceptiu prendre mesures concretes de protecció en front d’aquest element. 
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4.- CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

En base al registre dels reconeixements efectuats, el perfil geotècnic del sector on es projecta 

l’ampliació està format per un nivell de reblert (R) de 1,2 – 1,6 m de gruix. A continuació 

apareix un dipòsit quaternari constituït per sorra llimosa (ST1) de 1,8 m d’espessor. En fondària, 

a partir de 3,0 – 3,4 m, aflora el substrat terciari constituït per argilꞏlita (ST2) amb barres de gres 

intercalades a 6,5 m de profunditat. A la següent taula s’indica la fondària de detecció i gruix de 

cada unitat:  

Prof. (m) Gruix (m) Prof. (m) Gruix (m) Prof. (m) Gruix (m)

Reblert (R) 0,0-1,6 1,6 0,0-1,2 1,2 0,0-1,4 1,4

Sorra llimosa (ST1) 1,6-3,4 1,8 1,2-3,0 1,8 1,4-3,2 1,8

Argilꞏlita (ST2) 3,4-7,8 4,4 3,0-4,6 1,6 3,2-5,8 2,6

* Contactes interpretats en base al copejament obtingut dels assaigs DPSH

P-2*Unitat geotècnica

Espessor detectat (m)

S-1 P-1*

 

El nivell de terra vegetal (TV) és una capa d’escàs espessor i poc interès geotècnic raó per la 

que es recomana el seu sanejament.  

A continuació es caracteritza geotècnicament la sorra llimosa (ST1) detectada sota la terra 

vegetal: 

4.1.- Reblert (R) 

En superfície apareix un nivell de 1,2 – 1,6 m d’espessor representat per un horitzó de llim 

sorrenc marró de 45 cm de gruix per sota del qual apareix una grava llimosa amb restes 

disperses de formigó i aglomerat. En con junt es tracta d’un sòl heterogeni amb escàs interès 

geotècnic. Es recomana adoptar els següents paràmetres resistents per al reblert (R): 

Unitat geotècnica Φ' (º) C' (T/m
2
) γaparent (T/m

3
) E (T/m

2
)

Reblert (R) 28 - 30 0,0 1,8 - 1,9 750 - 1000
 

4.2.- Sorra llimosa (ST1) 

A partir de 1,2 – 1,6 m de fondària apareix sorra llimosa de color marró groguenc amb 

abundants graves. L’espessor d’aquesta és de 1,8 m. A les següents imatges es mostra l’aspecte 

de la sorra llimosa: 
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Aspecte de la sorra llimosa (ST1) extreta del sondeig 

La compacitat de la sorra llimosa és moderadament densa – densa tal i com posa de relleu 

l’assaig SPT efectuat (on s’obté un resultat de N30=38) i els resultats dels assaigs DPSH on es 

registren valors de N20=6 – 28. A efectes de càlcul s’adopta un valor mig de l’assaig SPT de 

N30=25. 

Sobre la mostra extreta de l’assaig SPT-1 s’han realitzat assaigs d’identificació i d’agressivitat 

obtenint els resultats següents: 

S-1

SPT-1: 1,5-2,1 m

# 5 75,0

# 0,4 57,9

# 0,08 43,2

WL NP

Ip NP

SM

AGRESSIVITAT mg SO4/kg sòl 876,7

GRANULOMETRIA
(%  Passa)

ASSAIG

LÍMITS 
D'ATTERBERG

CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE

 

Com s’observa a la granulometria la fracció dominant és la granular amb un percentatge mig 

del 31,8 % en sorra i del 25 % en grava. El percentatge en fracció fina és del 43,2 %. La 

plasticitat de la fracció fina és nulꞏla. Segons la classificació de Casagrande la mostra analitzada 

es classifica com a SM (sorra llimosa). D’altra banda el contingut en sulfats solubles és baix, 

per tant es tracta de sòls no agressius al formigó. En base als resultats dels assaigs efectuats es 

recomana adoptar els següents paràmetres resistents per a la sorra llimosa: 

Unitat geotècnica Φ (º) C (T/m
2
) γaparent (T/m

3
) E (T/m

2
)

Sorra llimosa (ST1) 32 - 33 0,0 1,8 - 1,9 2500 - 3500
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4.3.- Argilꞏlita (ST2) 

A partir de 3,0-3,4 m de fondària apareix el substrat terciari representat per argilꞏlita de color 

vermellós i elevada compacitat el que motiva el rebuig dels assaigs DPSH efectuats. L’argilꞏlita 

conté barres de gres intercalades a partir de 6,5 m de fondària. A les següents imatges es mostra 

l’aspecte de l’argilꞏlita: 

  

Aspecte de l’argilꞏlita extreta del sondeig 

Sobre la mostra inalterada extreta del sondeig s’ha realitzat un assaig d’expansivitat el resultat 

del qual es mostra a la següent taula: 

S-1

MI-1: 4,0-4,45 m

HUM. NATURAL % 13,6

DENSITAT APAR. g/cm
3 2,07

PRESSIÓ D'INFL. kg/cm
2 0,125

ASSAIG

 

Com s’observa en el resultat la pressió d’inflament obtinguda és de baixa magnitud pel que 

l’expansivitat d’aquesta untat és de rang molt baix.  

En base als resultats dels assaigs efectuats es recomana adoptar els següents paràmetres 

resistents per a l’argilꞏlita: 

Unitat geotècnica Φ' (º) C' (T/m
2
) γaparent (T/m

3
) E (T/m

2
) qu (kg/cm

2
) Cu (kg/cm

2
)

Argilꞏlita (ST2) 24 - 27 3,0 - 5,0 2,0 - 2,2 5000 - 7500 4,0 - 5,0 2,0 - 2,5
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5.- RECOMANACIONS 

5.1.- Excavabilitat  

El reblert (R) i la sorra llimosa (ST1) detectada en el sondeig són sòls excavables amb mitjans 

mecànics convencionals.  

5.2.- Fonamentació de l’edificació 

En base als reconeixements efectuats el perfil geotècnic del recinte on es projecta l’ampliació 

de l’escola està format per un nivell superficial de reblert (R) heterogeni de 1,2 – 1,6 m de gruix 

a continuació del qual aflora un dipòsit quaternari constituït per sorra llimosa (ST1) 

moderadament densa (N30=25) de 1,8 m d’espessor. A partir de 3,0-3,4 m de fondària es detecta 

el substrat terciari representat per argilꞏlita (ST2) de compacitat dura (qu=4,0-5,0 kg/cm2). No es 

detecta la presència de nivell freàtic. 

A la vista del perfil geotècnic es recomana fonamentar l’ampliació de l’escola de forma 

superficial mitjançant sabates recolzades de forma directa sobre la sorra llimosa (ST1) 

que a apareix a partir 1,2-1,6 m de fondària. Cal verificar que totes les sabates queden 

encastades un mínim de 0,5 m en la sorra llimosa (ST1).  

A l’annex 2 s’adjunten les seccions A-A’ i B-B’ amb l’encaix de la fonamentació recomanada. 

A continuació es determina el valor de la tensió admissible a adoptar: 

Càlcul de la tensió admissible de sabates recolzades en la sorra llimosa (ST1): 

Per al càlcul de la tensió admissible de les sabates recolzades en la sorra gravosa (sòl granular) 

s’ha emprat el mètode de càlcul recomanat al CTE basat en el resultat de l’assaig SPT: 

2

*

3.,0*
ꞏ

25
ꞏ

*ꞏ3
1ꞏꞏ8 






 















 

B

BS

B

D
Nq t

sptadm  Per B > 1,2 m. 

On: St =  Assentament total admissible, en mm. 

NSPT = Número de cops SPT (valor mig NSPT a 0.5ꞏB per sobre de la base de 

fonamentació i de 2ꞏB per sota de la mateixa). 

B =  Ample de la sabata (m) 

D = Profunditat d’encastament (definida en l’annex F del CTE) 







 

*ꞏ3
1

B

D
= Valor igual o menor a 1,3 

Adoptant un valor de l’assaig SPT per a la sorra llimosa (ST1) de N30=25 i limitant 

l’assentament 20 mm s’obté: 
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 Una tensió admissible de 2,15 kg/cm2 per a sabates aïllades d’ample igual o inferior 

a 2,5 m. 

  Per a sabates corregudes d’ample igual o inferior a 1,5 m es recomana adoptar 

una tensió admissible de 1,75 kg/cm2. 

Per altra banda, el coeficient de balast (considerant una placa de 1 peu2) per a la sorra llimosa 

(ST1) és, segons la taula 1.1 del Jiménez Salas, de 12 kg/cm3. 

A les tensions admissibles se’ls hi ha calculat, a mode de comprovació, l’assentament que es 

produeix tenint en compte el mòdul elàstic de la sorra llimosa (ST1). L’assentament immediat 

en un sòl homogeni i isòtrop, calculat d’acord amb la teoria clàssica de l’elasticitat ve donat per 

la fórmula: 

K
E

Bps ꞏ
1

ꞏꞏ
2








 



 

On: 

P (Pressió aplicada) = 2,15 kg/cm2 (sabata aïllada) / 1,75 kg/cm2 (sabata correguda) 

B (Ample de la fonamentació) = 2,5 m (sabata aïllada) / 1,5 m (sabata correguda). 

E (Mòdul de deformació) = 2500 T/m2 

 0,3 = (Coeficient de Poisson)ּט 

Ko (Coeficient d’ influència) = 1,12 (sabata aïllada) / 2,5 (sabata correguda). 

Introduint en l’expressió els valors corresponents s’obtenen els següents assentaments: 

Tipus de fonamentació Unitat de recolzament qadm (kg/cm
2
) Assentament (cm)

Sabata aïllada (B≤2,5 m) Sorra llimosa (ST1) 2,15 2,2

Sabata correguda (B≤1,5 m) Sorra llimosa (ST1) 1,75 2,4
 

Com s’observa s’obtenen assentaments inferiors a una polzada pel que es tracta d’assentaments 

admissibles. 
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6.- CONCLUSIONS 

A la carretera de Montblanc a Artesa de Segre, del Terme Municipal de Solivella (província de 

Tarragona), s’ha previst l’ampliació del colꞏlegi públic Sagrat Cor. L’ampliació es projecta a la 

part posterior de l’escola i consisteix en una edificació en planta baixa de 125 m2.  

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació vigent l’ampliació projectada es classifica com a tipus    

C-0 (edifici de menys de 4 plantes i superfície construïda inferior a 300 m2) i es recolza sobre 

un terreny del grup T-1 (favorable). 

En base als reconeixements efectuats el perfil geotècnic del recinte on es projecta l’ampliació 

de l’escola està format per un nivell superficial de reblert (R) heterogeni de 1,2 – 1,6 m de gruix 

a continuació del qual aflora un dipòsit quaternari constituït per sorra llimosa (ST1) 

moderadament densa (N30=25) de 1,8 m d’espessor. A partir de 3,0-3,4 m de fondària es detecta 

el substrat terciari representat per argilꞏlita (ST2) de compacitat dura (qu=4,0-5,0 kg/cm2). No es 

detecta la presència de nivell freàtic. 

A la vista del perfil geotècnic es recomana fonamentar l’ampliació de l’escola de forma 

superficial mitjançant sabates recolzades de forma directa sobre la sorra llimosa (ST1) que a 

apareix a partir 1,2-1,6 m de fondària. Cal verificar que totes les sabates queden encastades un 

mínim de 0,5 m en la sorra llimosa (ST1). A la següent taula s’indiquen els valors de la tensió 

admissible: 

Tipus de fonamentació Unitat de recolzament qadm (kg/cm
2
) Assentament (cm)

Sabata aïllada (B≤2,5 m) Sorra llimosa (ST1) 2,15 2,2

Sabata correguda (B≤1,5 m) Sorra llimosa (ST1) 1,75 2,4
 

 

Quedem a la seva disposició per atendre qualsevol consulta. 

Abrera, Setembre de 2020 

 

 

 
   F: D. Enric Capella Cavallé 
   Director Tècnic  
   Enginyer Geòleg    
   Nº de Colꞏlegiat 5036                                                                                        

                                               Geoplanning, S.L.  
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ANNEX 1. PLANTA DE SITUACIÓ DELS 
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ANNEX 2. PERFILS GEOLÒGICS-
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ANNEX 3. REGISTRE DEL SONDEIG 
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ANNEX 4. REGISTRE DELS ASSAIGS 

DPSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE: AMPLIACIÓ DEL COLꞏLEGI PÚBLIC SAGRAT COR
REFERÈNCIA: 12536
SITUACIÓ: Carretera de Montblanc a Artesa de Segre. Solivella
DATA:
SUPERVISOR: Jordi Rubies
COORD I COTA: X: 347774,1 ; Y: 4590667,6 (ETRS89); Z: + 476,86 m.

a 4,60 m 
NIVELL FREÀTIC: -

NOM:
DIRECCIÓ:
NIF

PROF. Nº COPS/20

0,0 0

0,2 10

0,4 11

0,6 10

0,8 8

1,0 15

1,2 20

1,4 12

1,6 13

1,8 21

2,0 22

2,2 24

2,4 74

2,6 70

2,8 23

3,0 33

3,2 57

3,4 59

3,6 53

3,8 49

4,0 26

4,2 48

4,4 59

4,6 100

Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg

RE-16/5

Laboratori d'Assaigs per al Control de Qualitat de l'Edificació amb Codi d'inscripció L0600026 corresponent a la Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya 
en data 02/07/2010. L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrita en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a 
www.codigotecnico.org *Aquest assaig no està subjecte a acreditació.

P-1

PROFUNDITAT DE REBUIG:

    OBSERVACIONS: 

GEOPLANNING SL. Av./ Can Noguera, 11, Nau 1, P.I. El Barcelonès, 08630 Barcelona

Data d'emissió

14/09/2020

Director del Laboratori i Àmbit

REGISTRE:   5068

10/09/2020

DADES DEL PETICIONARI
AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Plaça Major, núm. 1. Solivella.
P4314900D

ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L.
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REGISTRE (N20)

PROSPECCIÓ:  Prova contínua de penetració dinàmica superpesada (DPSH): UNE 103801:1994
2cm20 Kg                                         Àrea de la puntassa: 63.5 massa:  

Alçada de caiguda: 76,0 cm                      Diàmetre varillatge: 32 mm
S'han efectuat mesures amb la clau dinanométrica cada metre d'encastament de la puntassa.
Els valors obtinguts no han superat els 200 Nm.



PROJECTE: AMPLIACIÓ DEL COLꞏLEGI PÚBLIC SAGRAT COR
REFERÈNCIA: 12536
SITUACIÓ: Carretera de Montblanc a Artesa de Segre. Solivella
DATA:
SUPERVISOR: Jordi Rubies
COORD I COTA: X: 347780,8 ; Y: 4590660,8 (ETRS89); Z: + 476,86 m.

a 5,80 m 
NIVELL FREÀTIC: -

NOM:
DIRECCIÓ:
NIF

PROF. Nº COPS/20

0,0 0

0,2 14

0,4 14

0,6 10

0,8 13

1,0 15

1,2 21

1,4 15

1,6 8

1,8 6

2,0 10

2,2 9

2,4 6

2,6 13

2,8 16

3,0 18

3,2 25

3,4 28

3,6 41

3,8 31

4,0 65

4,2 77

4,4 82

4,6 57

4,8 23

5,0 15

5,2 21

5,4 31

5,6 40

5,8 100

Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg

REGISTRE:   5069

10/09/2020

DADES DEL PETICIONARI
AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Plaça Major, núm. 1. Solivella.
P4314900D

ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L.

RE-16/5

Laboratori d'Assaigs per al Control de Qualitat de l'Edificació amb Codi d'inscripció L0600026 corresponent a la Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya 
en data 02/07/2010. L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrita en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a 
www.codigotecnico.org *Aquest assaig no està subjecte a acreditació.

P-2

PROFUNDITAT DE REBUIG:

    OBSERVACIONS: 

GEOPLANNING SL. Av./ Can Noguera, 11, Nau 1, P.I. El Barcelonès, 08630 Barcelona

Data d'emissió

14/09/2020

Director del Laboratori i Àmbit
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REGISTRE (N20)

PROSPECCIÓ:  Prova contínua de penetració dinàmica superpesada (DPSH): UNE 103801:1994
2cm20 Kg                                         Àrea de la puntassa: 63.5 massa:  

Alçada de caiguda: 76,0 cm                      Diàmetre varillatge: 32 mm
S'han efectuat mesures amb la clau dinanométrica cada metre d'encastament de la puntassa.
Els valors obtinguts no han superat els 200 Nm.



                                                                                      
  Informe 12536  

 
Estudi geotècnic per al projecte d’ampliació del colꞏlegi públic Sagrat Cor. Carretera de Montblanc a Artesa de Segre. 

Terme Municipal de Solivella (Tarragona) 

 

 

 

 

ANNEX 5. ASSAIGS DE LABORATORI 
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RG-AI-0001 V0

CLIENT: PETICIONARI:

Empresa:

Domicili:

Sr./Sra.:

PROJECTE:

RESUM DE TREBALLS REALITZATS:
2

1

1

1

1

1

1

CONTROL DOCUMENTAL:

Data de validació:

FRANCESC GARCÍA 

FERNÁNDEZ
1

21-09-20

En aquest informe s'exposen els resultats obtinguts en els assaigs de laboratori efectuats mitjançant

l'aplicació de la normativa indicada, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització dels

equips, tècniques i procediments apropiats. Els resultats es refereixen exclusivament a l'espècimen d'assaig

indicat en cada cas i són propietat del Client, sense la seva autorització GCQ SA no els ha de comunicar a un

tercer. GCQ SA no es fa responsable de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document. No

s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment de GCQ SA, havent de quedar sempre

reflectits íntegrament tots els resultats obtinguts.

Modificacions 

FRANCESC GARCÍA FERNÁNDEZ

DIRECTOR LABORATORI DE GEOTÈCNIA

FRANCESC GARCÍA 

FERNÁNDEZ

CTRA. PONTS-CALAF. KM 12.5. 25753-SANAÜJA (LLEIDA)

Informe d'assaigs de laboratori nº

GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)

Remeses pel client/peticionari

2020-3957-12425
Data primera recepció:

Data última recepció:

Sòls      

ENRIC CAPELLA

15-09-20

 - MOSTRES Nº

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

COL.LEGI SAGRAT COR. CARRETERA DE MONTBLANC A ARTESA DE SEGRE. SOLIVELLA (REF. 12536)

Mostres:
Materials assajats:

Pàgines Data Versió 

21-09-20 8

 - PRESSIÓ D'INFLAMENT

 - LÍMITS DE CONSISTÈNCIA

 - GRANULOMETRÍA TAMISAT

 - Classificació AASHTO

 - Classificació USCS

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088

FRANCESC GARCÍA 

FERNÁNDEZ

Geòleg

COL.LEGIAT ICOG 1885

Aprovat per Revisat per Redactat per 

 - ANÀLISI QUÍMIC SÒLS - Sulfats

info@gcq.es  /   www.gcq.es
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RG-AI-0003 V0

1 / 1

RESUM D'ASSAIGS

GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)

2020-3957-12425

MOSTRES Nº 2020-7390 2020-7391
Referència del Client SPT1 MI1

Situació S1 S1
Tipus de mostra SPT MI

Profunditat (m) 1.5-2.1 4-4.45
Classificació USCS SM

Classificació AASHTO A-4 (0)
Fracció majoritària LLIM

GRANULOMETRÍA TAMISAT

Passa #20 mm (3/4") (%) 100.0
Passa #5 mm (Nº4) (%) 75.0

Passa #2 mm (Nº10) (%) 66.6
Passa #0.425 mm (Nº40) (%) 57.9
Passa #0.08 mm (Nº200) (%) 43.2

LÍMITS DE CONSISTÈNCIA

Límit líquid NO PLÀSTIC

Límit plàstic NO PLÀSTIC

Índex de plasticitat NO PLÀSTIC

PRESSIÓ D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kPa) 12.5
Inflament lliure en descàrrega (%) 0.17

ANÀLISI QUÍMIC SÒLS
Sulfats (% SO4) 0.0877
Sulfats (% SO3) 0.0731

Sulfats (mg/kg SO4) 876.68
Sulfats (mg/kg SO3) 730.54

COL.LEGI SAGRAT COR. CARRETERA DE 
MONTBLANC A ARTESA DE SEGRE. SOLIVELLA 
(REF. 12536)
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1 / 4LOCALITZACIÓ: SPT1 S1    SPT / PROFUNDITAT: 1.5-2.1 m

Mostra referència

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals

Peticionari

Client GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)

Projecte

Dades de la mostra Dades de l'obertura i preparació

Tipus de sòl

Descripció de la mostra

Descripció litològica segons criteris EN ISO Prof. Observacions
m P- penetròmetre  V- vane-test  (kPa)

1.5

2.1

ASSAIGS REALITZATS

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

Classificació USCS

LLIM AMB BASTANT GRAVA I AMB BASTANT SORRA 
COLOR BEIX

Classific. AASHTO A-4 (0)

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

2020-7390

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.:

Data edició:

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

2020-3957-12425

21-09-20

Referència client
Situació

SPT1
S1

Profunditat sup., m

Data de recepció

SPT

Data de presa
15-9-20

15-9-20

SM
Profunditat inf., m
Tipus de mostra

COL.LEGI SAGRAT COR. CARRETERA DE MONTBLANC A ARTESA DE SEGRE. SOLIVELLA (REF. 12536)

Medi d'obertura
Emmagatzematge
Entorn d'assaig

RUBÈN ROMERO
MANUAL

LAB. GEOTÈCNIA
LABORATORI

Data d'obertura
Analista

SORRA LLIMOSA

1.5

Diàmetre, cm
Longitud, cm

Litologia de grup USCS

2.1

LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93
DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no
s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.
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2 / 4LOCALITZACIÓ: SPT1 S1    SPT / PROFUNDITAT: 1.5-2.1 m

Referència mostra

Retingut tamisos
Nº Obertura Parcial Total Total

mm g g % g %
3/4'' 20 0.00 0.0 922.94 100.0

1/2'' 12.5 69.40 7.5 853.54 92.5

3/8'' 10 41.74 12.0 811.80 88.0

60 1/4'' 6.3 89.61 21.8 722.19 78.2

927.60 Nº4 5 30.12 25.0 692.07 75.0

0.00 Nº10 2 77.47 33.4 614.60 66.6

927.60 Nº16 1.25 1.82 37.3 578.70 62.7

308.34 Nº40 0.4 2.26 42.1 534.13 57.9

308.34 Nº100 0.15 2.60 47.7 482.85 52.3

308.34 Nº200 0.08 4.27 56.8 398.64 43.2

31.40
31.16
614.60
922.94

0.8
0.9925

19.7217

0.0 0.0
Gruixuda 1.0 0.0

Fina 24.7 21.8
11.6

Gruixuda 7.7 7.4
Mitjana 8.6 5.8

Fina 15.4 12.4
42.6 41.0

OBSERVACIONS

 
 

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

SERIE DE TAMISOS PROETI Tamisos

33.4

% SORRA 2-0.63 mm

Fina

Resultats

2020-7390

Equips utilitzats Coef. curvatura (Cc)
Passa mostra total

FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228
BALANÇA GIBERTINI EU-1700

M. > 20 mm, total rent. i seca (g)
Mostra total seca (g)

Factor de corr., f2 (fracció<2 mm)

Factor corr., f  (fracció<2 mm)
Humitat higrosc., %  (fracció<2 mm)
Mostra total seca (g)
M. < 2 mm, total i seca (g)
M. < 2 mm, assajada i seca (g)
M. < 2 mm, assaj. seca (g)
M. > 2 mm, rentada i seca (g)

6.3-2 mm

Coef. uniformitat (Cu)

< 0.063 mm

Temperatura d'assecatge previ (ºC)
Càlculs prèvis

Tipus de sòl segons EN ISO 14688

% CÒDOLS

% FINS

Gruixuda
> 63 mm

M. 20-2 mm, total rent. i seca (g)
M. 20-2 mm, rentada i seca (g)
M. < 20 mm, seca assaj. (g)

Analista: RUBÈN ROMERO Codi: RG-A-0020 V0 16/09/2020

Mitjana
Gruixuda

0.63-0.2 mm

Data final assaig:

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

% CÒDOLS > 75 mm

% GRAVA 75-19 mm

% FINS < 0.075 mm

75-4.75 mm 19-47.5 mm

25.6 0.2-0.063 mm
4.75-0.075 mm 2-0.425 mm

31.7 0.425-0.075 mm

% GRAVA 63-20 mm
63-2 mm 20-6.3 mm

25.7

% SORRA 4.75-2 mm
Fina

Mitjana

2-0.063 mm

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2020-3957-12425 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Data edició: 21-09-20 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

0.0

25.7

31.7

42.6

ASTM-D 2487

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS

0.0

33.4

25.6

41.0

EN ISO 14688

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS
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Tipus de sòl segons ASTM-D 2487
COL.

ARGILACÒDOLS GRAVA LLIM
Tipus de sòl segons EN ISO 14688
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3 / 4LOCALITZACIÓ: SPT1 S1    SPT / PROFUNDITAT: 1.5-2.1 m

Referència mostra

Dades Límit Líquid

Número de cops
Aigua (g)

Tara+Sòl (g)
Tara (g) 
Sòl (g) Condicions d'assaig

Humitat (%)

Dades Límit Plàstic Resultats

Aigua (g) Límit Líquid, LL (%)

Límit Plàstic, LP (%)

Tara+Sòl (g) Índex de plasticitat, IP (%)

Tara (g) 
Sòl (g) Humitat natural, w (%)
Humitat (%) Índex de liquiditat, IL

índex de consistència, IC

OBSERVACIONS

Analista: MOHAMED YAAKOUBI Codi: RG-A-0030 V0 Data final assaig: 16/09/2020

Tara+Sòl+Aigua (g)

Temp. d'assecatge previ (ºC)

Gràfica límit 

líquid (LL)

Gràfica de 

plasticitat de 

Casagrande 

(USCS)

Tara+Sòl+Aigua (g)
NO PLÀSTIC

Variació entre punts (%)

CULLERA DE CASAGRANDE MANUAL PROETI
Equips utilitzats

110

NO PLÀSTIC

NO PLÀSTIC

FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721
BALANÇA GIBERTINI EU-1700

2020-7390
LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 

103104/93

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

Informe nº.: 2020-3957-12425 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Data edició: 21-09-20 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
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4 / 4LOCALITZACIÓ: SPT1 S1    SPT / PROFUNDITAT: 1.5-2.1 m

Referència mostra

*

Analista: RUBÈN ROMERO Data final assaig: 16-09-20

Massa sòl analitzada: 10.006 g Equips utilitzats:
RESULTAT: 0.0877 % SO4

0.0731 % SO3

876.68 mg/kg SO4

730.54 mg/kg SO3

OBSERVACIONS

2020-7390

FORN MUFLA DINKO D-61 D I AGITADOR PROETI
BALANÇA GRAM 0.0001G

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2020-3957-12425 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Codi: RG-A-0300 V0

Data edició: 21-09-20 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92
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1 / 2LOCALITZACIÓ: MI1 S1    MI / PROFUNDITAT: 4-4.45 m

Mostra referència

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals

Peticionari

Client GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)

Projecte

Dades de la mostra Dades de l'obertura i preparació

Tipus de sòl

Descripció de la mostra

Descripció litològica segons el criteri subjectiu de l'analista que obre la mostra Prof. Observacions
m P- penetròmetre  V- vane-test  (kPa)

4

4.45

ASSAIGS REALITZATS

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

Classificació USCS

LLIM ARGILÒS
COLOR ROGENC

Classific. AASHTO

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

2020-7391

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.:

Data edició:

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

2020-3957-12425

21-09-20

Referència client
Situació

MI1
S1

Profunditat sup., m

Data de recepció

MI

Data de presa
15-9-20

15-9-20

Profunditat inf., m
Tipus de mostra

COL.LEGI SAGRAT COR. CARRETERA DE MONTBLANC A ARTESA DE SEGRE. SOLIVELLA (REF. 12536)

Medi d'obertura
Emmagatzematge
Entorn d'assaig

FRANCESC GARCÍA
EXTRACTOR MOTORITZAT ETI-S0028

LAB. GEOTÈCNIA
CAMBRA HUMIDA

Data d'obertura
Analista

4

Diàmetre, cm
Longitud, cm

4.45

PRESSIÓ D'INFLAMENT D'UN SÒL EN EDÒMETRE - UNE 103602/96

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no
s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.
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2 / 2LOCALITZACIÓ: MI1 S1    MI / PROFUNDITAT: 4-4.45 m

Referència mostra

FIX
1.185
4.509
18.92
419.46
458.70
39.24
2.650
13.6

2.074
1.826
79.86
17.1

2.134
1.822
99.71

Nota: densitat rel. part. sòl. estimada en 2.65 g/cm3

Data Temps Pressió Lectures D h Infl.
sg kPa mm cm %

17-09-20 58793 12.5 -0.020 1.1830 -0.17
17-09-20 94083 5 0.020 1.1870 0.17

      
      
      
      

OBSERVACIONS

18/09/2020

INALTERAT

FRANCESC GARCÍAAnalista: Data final assaig:Codi: RG-A-0148 V0

Resultats

Pressió d'inflament (kPa)

Inflament lliure en descàrrega (%)

(kp/cm2)
0.17

0.125

12.5

2020-7391

BALANÇA GIBERTINI EU-1700

TRANSDUCTOR  ELECTRÒNIC LVDT 10 mm

Fracció inferior tamís (mm)
Dades referència per al remoldeig

EDÒMETRE 8 NORMATEST

FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721

Equips utilitzats

Condicions del sòl

MÒDUL REGISTRE DADES MECACISA MECATEST

PRESSIÓ D'INFLAMENT D'UN SÒL EN EDÒMETRE - UNE 103602/96

Pes  anell+sòl (g)
Pes anell (g)
Volum (cm3)
Diàmetre (cm)

Condicions remoldeig proveta

Alçada (cm)
Tipus d'anell emprat

Dades del inflament en descàrrega

Humitat (%)
Grau de compactació (%)

Dades de l'assaig

Grau de saturació final (%)
Densitat seca final (g/cm3)
Densitat aparent final (g/cm3)
Humitat final (%)
Grau saturació inicial (%)

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2020-3957-12425 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Densitat seca inicial (g/cm3)
Densitat aparent inicial (g/cm3)

Densitat rel. part. sòlides (g/cm3)
Pes inicial sòl humit (g)

Humitat inicial (%)

Densitat seca (g/cm3)

21-09-20 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

Data edició:
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