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MD1 DADES GENERALS 

1.1 Objecte del Projecte  

PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIO DEL MUSEU DE LA CONCA DELLA A ISONA. 

L’objecte del projecte és la reforma i ampliació de l’actual Museu de la Conca Dellà, al centre històric d’Isona. Es preveu l’ampliació 

de l’edifici actual connectant-lo amb l’edifici municipal Casa del Metge Serra. Les actuacions dels enderrocs, la consolidació 

estructural de l’edifici de l’ampliació així com la seva coberta, ja s’han executat.  

El museu és un edifici de pública concurrència. 

Actuació FEDER 

Es una actuació al municipi d’Isona i Conca Dellà i el Consell Comarcal es farà càrrec de l'execució dels lots A1 i A2 que es 

desenvolupen en l’edifici actual del museu situat al carrer del Museu número 4. 

Aquesta actuació  s’emmarca en l'operació ‘Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per la dinamització turística del Pallars Jussà’ 

del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 6. 

Emplaçament i referència cadastral 

Museu de la Conca Dellà 

Carrer del Museu, 4 (25650) Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, Lleida  

Catalogació: - 

Referència cadastral: 8448207CG3684N0001WM (casa 07); 8448206CG3684N0001HM (casa 06) 

Casa del Metge Serra 

Plaça Assumpció, 9 (25650) Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, Lleida  

Catalogació: Bé Integrants del patrimoni cultural català (BIPCC) 

Referència cadastral: 8448212CG3684N0001BM 

 
Situació del conjunt del Museu de la Conca Dellà i la Casa del Metge Serra  FONT: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
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1.2 Agents del Projecte 

Promotors 

Els promotors de l’obra són: 

1 – LOT A1 i A2: Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb NIF P-7500014-A amb adreça al carrer Soldevila, 18 (25620) Tremp. 

2 – LOT B1: Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, amb NIF P-2514600-B amb adreça a la Plaça Bisbe Badia, 1 (25650) Isona. 

Arquitectes redactors 

Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els arquitectes superiors: 

- Anna Feu i Jordana, col·legiada núm.44063-9 

- Carlos Godoy Bregolat, col·legiat núm. 53129-4 

Els dos tècnics són socis de la societat FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, amb NIF núm. B25665613, amb domicili fiscal al 

carrer Dominics núm.9, codi postal 25280 de Solsona (Lleida). 

Museògraf 

El museògraf redactor del projecte bàsic i d’execució de la museografia del museu és Emili Volta Vallès, amb NIF núm. 

37728197D, representant de la societat VIRREINA SL, amb NIF núm. B55511273, amb domicili fiscal al carrer Torrent de l’Olla 

núm.138, codi postal 08012 de Barcelona. 

Tècnics Col·laboradors en el projecte d’arquitectura 

Estructures 

Marta Torras Isla, amb NIF 46235879Z, amb adreça al carrer Vallcalent nº 1, 8è A, 25003 de Lleida. 

Instal·lacions 

Societat d’Enginyeria Castella Grané SLP, amb CIF B-25813635, amb adreça al Carrer de la Carrera nº 32, 25280 de Solsona. 

Acústica 

Marta Coll Trius, amb NIF 52597675X, amb adreça al carrer Josep Pla nº 1, 17850 de Besalú. 

1.3 Contingut del projecte 

El present document defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels 

treballs de redacció de la documentació necessària per a la construcció efectiva del nou equipament municipal. 

El contingut del projecte s’estructura en els següents volums: 

Volum 1: Memòries i annexos. 

Volum 2: Documentació gràfica. 

Volum 3: Amidaments i pressupost. 

Volum 4: Documents complementaris al projecte. 

 

DC1. Estudi de seguretat i salut 

DC2. Pla de control de qualitat 

DC3. Estudi topogràfic 

DC4. Modificació dels Serveis Urbans 

DC5. Instruccions d’ús i manteniment 

DC6. Plec de condicions generals 

DC7. Plec de condicions tècniques  

DC8. Projecte Museografia  
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MD2 INFORMACIÓ PRÈVIA 

2.1 Antecedents 

L’edifici actual del Museu de la Conca Dellà es fruit de la unió de dos edificis entre mitgeres al nucli antic d’Isona. L’edifici inicial 

(casa celler) consta de planta soterrani, planta baixa i tres plantes superiors. El museu, inaugurat l’any 1990, es troba al carrer del 

Museu 4, al centre de la vil·la.  

Hi ha les següents afectacions i documents sobre els immobles citats:  

1983_ Projecte bàsic i d’execució d’acondicionament d’edifici entre mitgeres per activitats culturals i recreatives a Isona (Lleida). 

Projecte de Jordi Altisent Buira (arquitecte).  Projecte de reforma de l’actual edifici d’accés realitzant nous forjats, amb biguetes de 

formigó i cassetons ceràmics, una nova escala i restitució de la coberta.      

1990_ Inauguració Museu Municipal, ubicat a l’actual edifici d’accés.  

1994_ Projecte d’execució de Reforma amb adequació estructural. Ampliació d’edifici destinat a Museu per Centre d’acollida i 

recepció de Parc Cretaci. Projecte de Joaquim Jose i Obiols (arquitecte). La intervenció vol incorporar a l’edifici d’accés (casa celler) 

una casa veïna adjacent (casa ferreria). Es contemplen els estintolament de la paret mitgera, la incorporació d’un ascensor al conjunt 

i la construcció de nous forjats.  

1995_ Inauguració del Centre d’Acollida del Parc Cretaci. 

1999_ Memòria valorada. Ampliació del Museu de la Conca Dellà. Diputació de Lleida, Serveis tècnics d’arquitectura, Xavier 

Cerqueda (arquitecte). 

2016_ Projecte de remodelació del museu paleontològic d’Isona i Conca Dellà, redactat per Sandra Matas (arquitecta tècnica) i 

Inma Alier (dissenyadora d’interiors). 

2018_ Modificació Puntual núm. 5 del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal d’Isona i Conca Dellà. Modificació de l’ordenació del 

planejament urbanístic referent al pas elevat entre el museu de la conca dellà i cal serra. La modificació regula el pas elevat que 

permet connectar els dos edificis. Redactat pel tècnic municipal Lluís de la Fuente (arquitecte). 

2018_ Reforma i ampliació del museu de la Conca Dellà. Obres d’actuació parcial (enderrocs, estructura i envoltant) a l’edifici Can 

Serra, redactat per Matters (Oriol Gili, Clàudia Sanmartí i Gemma Serch, arquitectes). 

2020_ Feu i Godoy Arquitectes SLP és adjudicatària del concurs per procediment obert, el programa i les necessitats del present 

projecte es fonamenten en el plec de condicions i les diferents reunions amb l’ajuntament i la direcció del museu. 

L’edifici on es proposa l’ampliació del museu està situat enfront d’aquest, es vol connectar físicament els dos edificis amb un pas 

elevat, d’aspecte lleuger, que mantingui la permeabilitat i estructura del carrer.  

L’ampliació que es proposa incorpora l’edifici denominat Casa del Metge Serra.  

EDIFICI MUSEU ACTUAL, CASA CELLER I CASA TALLER FERRERIA 

Les dependències actuals del Museu es troben emplaçades en el numero 4 del carrer del Museu, un carreró estret que connecta 

l’antiga muralla medieval amb la plaça Assumpció. Ubicat al nucli antic d’Isona al costat de l’Església de la població.  

El museu va entrar en funcionament l’any 1990, ocupant l’edifici nord del conjunt. Un habitatge en que la planta baixa es destinava 

a la producció de vi, on encara es conserven el celler i el trull. L’any 1994 es va ampliar aquest espai annexant-hi l’edifici adossat al 

sud de l’inicial. Edifici d’habitatges on a la planta baixa s’hi trobava un taller de ferreria.  

EDIFICI CASA DEL METGE SERRA 

L'edifici on es situarà l'ampliació del museu està situat enfront d'aquest. Es tracta d'un edifici en cantonada de planta rectangular, 

destinat originalment a habitatge unifamiliar, de característiques similars als del seu entorn urbà, la tipologia del qual és d'edificis 

entre mitgeres. 
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2.2 Característiques de l’Emplaçament i Condicionants 

El nou conjunt, ubicat al llarg del carrer del Museu i la cantonada amb el carrer Major, s’obre a la plaça. Amb la incorporació de Can 

Serra, es guanya una façana i dota al conjunt de més presencia i visibilitat en el poble. 

 

Vista des de la plaça Assumpció                     Vista del carrer del Museu 

Característiques de l’emplaçament 

L’edifici Museu té una superfície en planta de 148,16m2. Entre mitgeres limita al nord i sud amb edificis d’habitatges de tipologia 

similar, a l’est amb el carrer que porta el seu nom i a l’oest amb un pati interior, part del conjunt de l’Església del municipi. 

L’edifici de Can Serra presenta una superfície construïda en planta de 64,30m
2
. Entre mitgeres i en cantonada limita a nord i est 

amb edificis d’habitatges de tipologia i alçada similar, al sud amb la plaça de l’Assumpció i a oest amb el carrer del Museu.   

El carrer entre els dos edificis té un ample aproximat de 3 metres (2,80m en eles punts més estrets i 3,30m en els més amples). 

Amb un pendent constant descendent comença a cota +659,36m (+0,89m) a la cantonada amb la plaça i baixa fins a cota 

657,,84m (-0,63m) a l’extrem de l’edifici museu. Té un pendent mitjà d’un 7%.  

Descripció de l’edifici existent 

EDIFICI MUSEU ACTUAL, CASA CELLER I CASA TALLER FERRERIA 

L’edifici actual del museu consta de planta baixa i tres plantes superiors, amb una planta soterrani amb celler, trull i maquinària 

d’ascensor. La superfície en planta és de 146,75 m
2
 construïts. L’edifici està construït entre mitgeres, amb la façana principal de 

pedra vista a carrer i la façana posterior arrebossada que dóna al pati de l’església.  

Com ja s’ha comentat, aquest museu es va conformar unint dues cases de poble, de manera que la coberta no és continua, sinó 

que té un dels cossos més elevats que l’altre. Té un únic pendent cap al carrer i està acabada amb teula àrab. Els forjats, fruit de la 

reforma dels anys 80 i 90, són de biguetes de formigó i revoltó ceràmic. Té un nucli de comunicacions verticals, amb una escala que 

arrenca de la planta baixa i arriba al tercer pis, i un ascensor que fa el mateix recorregut. Una escala independent comunica la planta 

baixa amb el celler. 

La planta soterrani està formada per una sala d’exposicions i l’espai per a la maquinaria de l’ascensor. A la planta baixa s’hi troba el 

vestíbul d’accés, la botiga i una part de la zona expositiva. A la planta primera hi ha els lavabos i més zona expositiva i la planta 

segona únicament zona expositiva. La planta tercera allotja una zona de reserva i les oficines. Com ja s’ha dit, la diferent altura que 

presenta la coberta en aquesta planta fa que una gran part de la superfície de la planta no sigui útil. 
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EDIFICI CASA DEL METGE SERRA 

L'edifici on es situarà l'ampliació del museu està situat enfront d'aquest. Es tracta d'un edifici en cantonada de planta rectangular, 

destinat originalment a habitatge unifamiliar, de característiques similars als del seu entorn urbà, la tipologia del qual és d'edificis 

entre mitgeres. 

En origen l’edifici constava de planta soterrani, planta baixa, tres plantes superiors i solana, amb una superfície construïda en planta 

de 69.50 m2. La façana principal, és de pedra vista, originalment arrebossada i pintada, i té una longitud en planta de 7.26 metres. 

La secundaria, paral·lela a la de l'actual museu, és de pedra vista i té 10.04metres de llargada. 

A la planta soterrani, com al museu actual, s'hi troba el celler i el trull. La planta baixa es situa 30 cm per sobre de la cota d'accés 

del carrer. Les plantes primera, segona i tercera corresponien a l'espai d'habitatge. La planta de solana s'usava com a galliner i 

golfes. 

Els murs de tancament i estructurals són de paredat de gruix variable i progressivament inferior a mesura que es guanya en alçada, 

de manera que en planta baixa fa 80 cm i a la tercera la seva amplada no supera els 60 cm. 

L'estructura original és de volta de canó de pedra i de maó pla al sostre del celler de la planta soterrani i de bigues de fusta amb 

entrebigat d'obra als sostres de la baixa i primera.  

L’any 2019 s’intervé estructuralment en aquest edifici fent de nou els forjats interiors a cota de l’edifici del museu i formant una 

nova coberta, tot consolidant estructuralment el conjunt. El forjats estan formats per bigues de fusta i panells contralaminats de pi. 

La coberta és de teula àrab amb disposició de llata per canal. Les bigues mestres també són de fusta. Les fusteries originals de 

l’edifici estan molt degradades. 

 

EDIFICI MUSEU ACTUAL 

-01 Celler 34,52 m2 

 Sala ascensor 6,91 m2 

PB Recepció  18,34 m2 

 Vestíbul  13,76 m2 

 Botiga 11,18 m2 

 Espai exposició  41,55 m2 

 Escala  10,59 m2 

+01 Sala exposició  84,74 m2 

 Banys 11,72 m2 

 Escala  11,51 m2 

+02 Sala exposició 100,52 m2 

 Escala  11,43 m2 

+03 Golfes  49,75 m2 

 Taller 18,47 m2 

 Oficines 33,71 m2 

 Escala  11,51 m2 

TOTAL  470,21 m2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICI CASA DEL METGE SERRA 

Celler 

26,93 

m2 

-01 Celler 26,93 m2 

+01 Sala exposició  46,26 m2 

+02 Sala exposició 48,21 m2 

+03 Sala exposició 51,24 m2 

TOTAL  172,64 m2 

 

 

SUPERFÍCIES TOTALS 

Celler 

26,93 

m2 

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 642,85 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 

TOTAL Sala exposició  

994,41 m2 

SERVEIS URBANS EXISTENTS 

Xarxa de sanejament 

Pel carrer del museu hi passa la xarxa de clavegueram. No s'ha tingut accés a la conducció i no se'n coneixen les dimensions. 

Xarxa d’aigua 

Pel mateix carrer del museu passa la xarxa general d'aigua. Actualment hi ha una escomesa per el museu, en ús, i una per la casa 

del Metge Serra sense ús. No hi ha cap hidrant a menys de 100m. 
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Xarxa elèctrica 

Actualment, la instal·lació elèctrica del museu té l’escomesa per la façana al carrer del museu, i el comptador i la CGP es troben a 

l'interior del mateix, al costat de la porta d'entrada dins d’un armari. Des d'aquí es fa la distribució per diverses línies cap a les 

plantes de l’edifici. L’edifici disposa de xarxa de connexió de terres. 

Sistema viari 

El vial d’accés al museu està pavimentat amb una estesa de formigó, i les voreres són de dimensions molt reduïdes. L’altura l liure 

del pas cobert és baixa i permet el pas de vehicles de menys de 2,20m. La ubicació dins del nucli antic del poble dificulta l’accés de 

vehicles de gran tonatge fins al museu. 

2.3 Requisits Normatius 

POUM 

L’àmbit de la parcel·la queda subjecte a la regulació específica del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Aprovat definitivament per 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 26/juliol/2012. 

En data 26 de novembre de 2019 es va aprovar definitivament la Modificació núm. 5 del Pla d'ordenació urbanística municipal 

referent al pas elevat entre el museu de la Conca Dellà i Cal Serra, al terme municipal d'Isona i Conca Dellà 

Dades de la parcel·la:  

Museu de la Conca Dellà 

Carrer del Museu, 4 (25650) Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, Lleida  

Catalogació: - 

Referència cadastral: 8448207CG3684N0001WM (casa 07); 8448206CG3684N0001HM (casa 06) 

Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat. 

Qualificació del sòl: E (equipament) 

Casa del Metge Serra 

Plaça Assumpció, 9 (25650) Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, Lleida  

Catalogació: Bé Integrants del patrimoni cultural català (BIPCC) 

Referència cadastral: 8448212CG3684N0001BM 

Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat. 

Qualificació del sòl: 1 (nucli antic) 

L’edifici del museu actual no té cap tipus de catalogació. L’edifici de Casa del Metge Serra, on s’ha de fer l’ampliació, està llistat 

com a BIPCC amb número de referencia 7 dins del POUM, però encara no s’ha redactat el Pla Especial de Patrimoni del Municipi. 

2.4 Requisits derivats de l’encàrrec 

El projecte defineix una proposta arquitectònica que contempla les següents qüestions, proposant solucions concretes per a 

cadascuna, en el grau suficient per a la seva definició inequívoca: 

A1 - Adequació de l’edifici actual del Museu de la Conca Dellà 

L’adequació de l’edifici actual inclou: 

- La renovació de totes les instal·lacions del museu actual. 

- La renovació dels acabats interiors del museu actual. 

- Substitució de les portes de l’ascensor per a millorar l’accessibilitat. 

- Eliminació dels banys de P1 i construcció dels nous en PB. 

- Protecció a foc dels perfils metàl·lics i adequació general de l’edifici al DB-SI. 

- Reorganització de l’accés i l’espai de recepció, botiga i sala polivalent. 

A2 – Projecte de Museografia 

Inclou la museografia de l’actual museu. 
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B1 - Ampliació del Museu de la Conca Dellà 

Inclou l’ampliació del museu, la formalització de la passera de connexió i la remunta de la part baixa de la coberta de l’edifici actual 

del museu. Aquesta entitat també inclourà l’escala d’emergència i el condicionament tèrmic de la coberta existent que no 

s’enderroca. 

B2 – Ampliació del Museu de la Conca Dellà 

Inclou la finalització de les instal·lacions del lot B1, consistent en la plataforma elevadora, el recuperador d’aire de la planta dels 

dinosaures i els dipòsits i l’equip de bombeig de les BIEs. També inclou els trasdossats amb guix laminat de la planta 2 (zona de 

lloris) i planta 3 (aula didàctica). 

C - Finalització del Museu de la Conca Dellà 

Inclou la finalització de l’adequació de tot el museu: planta 2 zona de lloris, planta 3 aula didàctica, renovacions d’aire, etc. 
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MD3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.1 Descripció general del projecte 

Punt de partida 

L’objecte d’aquest projecte es l’adequació i ampliació del museu de la Conca Dellà. Per a aquesta finalitat es preveu la connexió 

d’ambdós edificis mitjançant un pas elevat per sobre el carrer del Museu, de tal forma que es consolidaran com un únic espai 

expositiu.  

Estratègies del nou projecte 

Un cop analitzat el programa funcional, les necessitats del usuaris, l’entorn i la morfologia de l’espai urbà s’arriben a def inir les 

següents estratègies: 

 

1. Generació d’un únic espai de circulació i serveis. Entenem els dos edificis com a un únic conjunt amb un únic recorregut 

expositiu accessible i circular que ressegueix totes les sales.  

2. Únic punt d’entrada i sortida de l’espai mitjançant la recepció d’accés. Es proposa un circuit tal com: Accés – Recepció – 

Connexió a la tercera planta – Espai de restauració – Espai taller – Exposicions permanents de planta primera i segona – 

Exposició temporal de planta baixa – Botiga – Sortida.  

3. Connexió total amb l’edifici del Metge Serra mitjançant una passera de tres plantes d’alçada amb les mínimes dimensions.  

4. Obertura de grans finestrals existents al carrer i a la plaça de l’Assumpció per tal de dotar al museu de major visibilitat enfront al 

carrer i tapiat de les obertures de caràcter domèstic. 

5. Es proposa una connexió per sobre el carrer del Museu, a tres metres d’alçada, d’acord amb l’entorn i la morfologia urbana de la 

vila. Un pas elevat lleuger, amb façanes de vidre que permeten una connexió visual entre l’interior, i part de la exposició del 

museu, amb l’exterior.  

Integració amb l’entorn 

La intervenció vol conservar la tipologia i escala dels edificis afectats. Només es varia el volum de l’edifici Museu, amb la remunta de 

la coberta de la tercera planta, que s’iguala a la coberta de la 2a ampliació.  

La connexió entre els dos edificis estarà formada per un seguit de forjats de fusta, de poc cantell, que travessaran el carrer i un 

tancament de vidre amb un grau elevat de transparència per tal de no afectar l’assolellament del vial i permetre les visuals a traves 

del volum sortint, alhora que permetrà la difusió de continguts i anuncis i rètols del museu.  

3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes 

El projecte compleix la normativa del POUM i de la modificació núm. 5 del POUM, atès que es compleix l’alçada reguladora a la 

remunta de la coberta i les obertures i els materials emprats d’aquesta són compatibles amb la normativa. 

La passera s’ha formalitzat de manera que permeti l’ús de totes les plantes del museu mantenint un únic accés, s’ha reduït al màxim 

l’amplada de la passera per minimitzar l’impacte al carrer, i el material escollit (vidre) cerca la màxima transparència i el mínim 

impacte al carrer a nivell lumínic, alhora que busca una formalització pròpia d’un equipament. 

S’ha considerat amb l’ajuntament assolir una alçada lliure mínima de 3m en el punt intermedi de la passera, fet que implicarà la 

modificació de les rasants del carrer en la zona de l’accés i alhora permetrà anivellar el nou accés. Aquesta alçada permetrà l’accés 

de vehicles d’emergències (ambulàncies) fins al final del carrer. La modificació de les rasants no forma part d’aquest projecte. 
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3.3 Descripció del programa funcional 

Planta Baixa 

S’hi ubica la recepció i punt d’accés, connectat amb la botiga i amb connexió visual amb el punt d’inici del recorregut expositiu, la 

sala d’exposicions temporals/aula multi usos i el punt final del circuit expositiu. Hi ha els banys i els elements de control de les 

instal·lacions dels dos edificis.  

Plantes Primera i Segona 

S’hi troben el conjunt de sales d’exposicions permanents del museu, connectades entre elles per les escales interiors (eix vertical del 

circuit expositiu) i la passera-connexió entre els dos edificis. 

Planta Tercera 

Espais de treball, magatzems i aula didàctica. Inici del recorregut expositiu, hi trobem les oficines i el taller de restauració de fòssils, 

l’aula/taller didàctic per a activitats en grup i les zones d’arxiu i magatzem intern de l’edifici.  

Planta Soterrani 

No s’hi intervé, espai d’accés restringit.  

3.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

El programa per al nou equipament s’ha projectat d’acord amb els plecs del concurs. Durant la redacció del projecte s’han rea litzat 

diferents reunions amb la direcció del museu i l’ajuntament, que han modificat lleugerament parts del programa. La relació de 

superfícies resultant és la següent: 

 

-01 Celler 1 33,81 m2 

 Celler 2 26.99 m2 

 Sala ascensor 6,91 m2 

PB Recepció  5,27 m2 

 Vestíbul  23,40 m2 

 Botiga 11,35 m2 

 Banys 10,29 m2 

 Exposició entorn 36,32 m2 

 Exposició dinosaures 39,04 m2 

 Escala interior 9,80 m2 

 Escala exterior 7,83 m2 

+01 Exposició dinosaures 98,06 m2 

 Accés dinosaures 7,23 m2 

 Espai de pas 5,27 m2 

 Escala interior 11,32 m2 

 Escala exterior 12,32 m2 

    

    

    

    

    

    

+02 Exposició romans 99,57 m2 

 Exposició llorís 47,45 m2 

 Espai de pas 5,18 m2 

 Escala interior 11,29 m2 

 Escala exterior 12,30 m2 

+03 Exposició/restauració  26,52 m2 

 Taller 11,22 m2 

 Oficines 24,15 m2 

 Reserva 25,24 m2 

 Reserva visitable 8,73 m2 

 Bany 1,95 m2 

 Aula didàctica 48,86 m2 

 Espai de pas 5,02 m2 

 Escala interior 11,57 m2 

 Escala exterior 12,50 m2 

    

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 657,47 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA TOTAL 1.045,93 m2 

SUPERFÍCIE EXTERIOR TOTAL 70,09 m2 
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3.5 Descripció general dels sistemes 

3.5.1 Sistema estructural 

A nivell estructural es duran a terme les següents actuacions:  

Remunta de la coberta de part de l’edifici Museu per tal de guanyar superfície útil per a l’espai de treball intern. La nova coberta es 

realitzarà amb bigues de formigó prefabricades, encadellat ceràmic i acabat amb teules àrabs. Caldrà que el nivell de la remunta 

coincideixi amb la part de coberta que no es remunta. Es valorarà la possibilitat de reutilitzar les bigues i l’encadellat ceràmic si el 

desmuntatge permet la correcta conservació dels caps i el seu bon estat general, un cop valorades la seva aptitud portant als nous 

requeriments. 

La connexió entre ambdós edificis es fa a traves d’una passera de tres plantes d’alçada. Els forjats dels diferents nivells d’aquest 

pas estan formats per uns panells de fusta contralaminada que es suporten de mur a mur, i una estructura metàl·lica feta a taller 

sobre la qual s’hi recolzarà el mur cortina. 

Els estintolaments i noves obertures es faran amb biguetes d’acer, segons detalls.   

3.5.2 Sistemes de l’envoltant 

El sistema envoltant de l’edifici es composa dels següents elements: 

Cobertes 

La coberta inclinada que es remunta a l’edifici existent, així com la crugia que no es remunta, s’aïllarà tèrmicament, 

s’impermeabilitzarà i es realitzarà un acabat de teula arab.  

Es realitzarà una coberta plana invertida apte per realitzar el manteniment de les instal·lacions. 

La coberta inclinada de la passera es realitzarà amb un acabat de xapa metàl·lica lacada. 

S’instal·larà una línia de vida que comunicarà els dos edificis per la passera. S’accedirà a través de la coberta plana mitjançant una 

escala de gat. 

No s’intervindrà a la coberta de l’edifici de la Casa del Metge Serra (ampliació), excepte per realitzar la xemeneia. 

Façanes 

Es tapien part de les obertures existents de l’edifici de la Casa del Metge Serra amb peces ceràmiques. S’emmarcaran aquestes 

obertures i les altres parts afectades de la façana amb morter de calç, Conservant la traça de la configuració original de la façana.  

Obertures 

Finestres i balconeres de fusta laminada, amb obertura batent a les sales de taller i oficines. Mur cortina fix, d’alumini i vidre, a la 

passera sobre carrer.  

Les portes d’accés i obertures de planta baixa també seran de fusta laminada.  

En les sales d’exposició s’instal·laran cortines per tal de controlar la il·luminació exterior.  

Sostres 

El sostre de la passera (PB) es resoldrà amb un acabat metàl·lic en continuïtat amb els perfils estructurals. 

La resta de sostres aniran vistos, si són de fusta, o amb fals sostre per permetre el pas de les instal·lacions. A les sales 

d’exposicions s’hi col·locaran panells d’absorció acústica. 

3.5.3 Sistemes de compartimentació 

Les divisions interiors han de garantir les condicions d’intimitat i aïllament acústic necessaris als diferents espais. Es resoldran amb 

sistemes en sec en general i en casos especials, quan les característiques d’ús del recinte ho requereixin (com és el cas de les sales 

d’instal·lacions o delimitacions de locals de risc) es preveu la construcció de parets d’obra de fàbrica.  
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En quant a la fusteria interior es realitzaran de manera general amb acabat de fusta o pintades. Hauran de garantir la facilitat 

d’accionament i l’aïllament entre espais diferents. 

Les sales que necessitin de connexió visual amb l’espai distribuïdor es tancaran mitjançant divisòries de fusta i vidre. Tancaments 

formats per muntants i travesseres de fusta de pi i panells de vidre o fusta.  

3.5.4 Sistemes d’acabats interiors 

Planta soterrani 

No s’hi intervé 

Planta baixa Museu 

Canvi de paviment a la zona de banys i tota la planta (inclòs en el projecte de museografia), enrajolat i pintat de les noves divisòries. 

Planta Baixa / Primera Can Serra 

Paviment de formigó rebaixat i polit, extradossat vertical dels murs de façana i sanejat i pintat de les mitgeres. Sostre vist de fusta 

amb panells acústics entre bigues. Col·locació de cortines per tal de controlar la il·luminació de la sala i afavorir l’absorció acústica 

del conjunt.  

Plantes primera i segona Museu 

Canvi de paviment inclòs en el projecte de museografia. 

Planta segona Can Serra 

Canvi de paviment inclòs en el projecte de museografia, extradossat vertical dels murs de façana i sanejat i pintat de les mitgeres. 

Sostre vist de fusta amb panells acústics entre bigues. Col·locació de cortines per tal de controlar la il·luminació de la sala i afavorir 

l’absorció acústica del conjunt. 

Planta tercera Museu 

Pavimentació de l’espai de treball i els espais comuns amb moqueta tèxtil, detallada en projecte. Col·locació de fals sostre de cartró-

guix, enguixat i pintat dels nous tancaments exteriors i col·locació de divisòries de fusta i vidre per separar els diferents espais de 

treball.  

Planta tercera Can Serra 

Paviment continu amb moqueta tèxtil, extradossat vertical dels murs de façana i sanejament i pintat de les mitgeres. Col·locació de 

fals sostre de cartró-guix. 

3.5.5 Sistema de condicionament i instal·lacions 

Instal·lacions de sanejament 

La instal·lació de sanejament serà del tipus separatiu fins a la xarxa pública.  

Es realitza nova instal·lació de sanejament, on es connectaran tots els nous aparells instal·lats. La xarxa de sanejament es conduirà 

en diferents baixants fins a planta baixa on es connectarà amb la xarxa pública de sanejament del poble. 

Instal·lacions de fontaneria 

La instal·lació de fontaneria partirà de l’escomesa, ubicada a un armari de la façana posterior de l’edifici, al pati de l’església. 

Es realitzarà la nova instal·lació d’aigua freda i calenta per alimentar els banys de planta baixa, bany i taller de restauració de la 

tercera planta, aquesta instal·lació es realitzarà amb tub de polietilè reticulat PEX pel cel ras i parets, aquest aniran aïllats amb 

recobriment d’espuma elastomèrica. 

L’aigua calenta del bany i taller de restauració de tercera planta s’alimentarà mitjançant un acumulador d’aigua elèctric de 50 litres, 

situat dins d’armari en la sala de reserva. 

Cada zona humida disposarà de les seves vàlvules de tall, per sectoritzar en tot moment la instal·lació. 
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Instal·lacions d’electricitat 

Es trasllada el Quadre de Protecció General a l'armari de instal·lacions. A partir d'aquest s’habilitaran diferents línies per a 

enllumenat, preses de corrent i maquinaria específica.  

Les línies de distribució seran lliures d’halògens i aniran dins de tub de protecció fins als receptors corresponents. 

No es modifica la CGP ni el comptador de companyia. 

La potència màxima admissible disponible és suficient per la nova potència de l’equipament, amb un interruptor existent de 80A 

trifàsic (55kW), suficients per les necessitats de 45kW. 

Instal·lacions tèrmiques 

Es planteja una instal·lació de climatització mitjançant VRV individualitzada i comandada, per un termòstat independent en cada 

estança. 

El sistema es composa de dues màquines de bomba de calor d’expansió directa exteriors, situades a la coberta de l’edifici i 11 

unitats interiors de sostre o paret. No s’aprofitaran les màquines existents en l’edifici Museu. 

Instal·lacions de ventilació 

Es projecta un sistema de ventilació mitjançant 4 caixes de ventilació amb filtració i recuperació de calor. 

La impulsió i extracció de les diferents estances es realitzarà mitjançant xarxa de conductes de planxa d’acer galvanitzada i reixetes 

d’impulsió i retorn col·locades en fals sostre o muntant. 

Les zones amb sistema de ventilació independent tindrà un cabal variable amb sensors de CO2 (opcional) i el sistema per la resta de 

estances anirà amb un sistema multi zona, amb comportes per independitzar les sales, i amb sistema de control del cabal per a 

pressió constant. 

Instal·lacions d’enllumenat 

Il·luminació general 

Aquesta xarxa estarà d’acord amb les prescripcions del Document Bàsic HE del CTE. 

En el disseny de l’enllumenat del centre s’ha seguit els següents criteris: 

- Reproducció exacta dels colors. S'han elegit làmpades de tonalitat llum dia amb espectre lluminós que proporcionen una 

reproducció aproximada a llum dia de tipus Ra >85. 

- La temperatura de color serà de 4.000 K. 

- S’ha dissenyat l’enllumenat del centre tenint en compte el rendiment energètic de la instal·lació. Majoritàriament s’ha 

instal·lat LED 

- Tanmateix s’ha previst les enceses de les lluminàries tenint en compte un aprofitament de la llum natural. 

- Totes les lluminàries estan col·locades a una alçada superior a 2.5 mt i disposen de equips amb reactància electrònica 

regulables 1-10V en cas de que aquestes hagin de ser regulades. 

- A banys i zones humides i d’emmagatzematge s’ha previst lluminàries estanques. 

Els nivells d’il·luminació del centre són els següents: 

- Zones de treball: 500 lux 

- Zones de Pas: 100 lux. 

Les enceses de les dependències es faran des de els interruptors locals corresponents i també es podran encendre i apagar des de 

les botoneres previstes a consergeria. S’han previst 2 botoners (edifici interior i exteriors). 

Il·luminació Instal·lacions Tècniques 

Per les sales Tècniques s’ha previst lluminàries pantalles de superfície fluorescents estanques de 1x36W, distribuïts segons plànol. 

El nivell de lluminositat és de 200 lux per les sales tècniques 

Il·luminació lavabos i serveis 

Per els nuclis higiènics s’ha previst regletes de superfície a sostre de downlight LED segons la seva superfície tal com queda 

reflectit en plànols. 
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Les enceses es faran per polsadors temporitzat ò detecció de presència, excepte el banys adaptat que es realitzaran mitjançant 

interruptor. 

Il·luminació de emergència 

Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl en els recorreguts d’evacuació i 5 lux en els 

punts en que estan situats equips de protecció contra incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat, 

subministrant aquests nivells d’il·luminació coma a mínim durant 1 hora. 

Tota la instal·lació estarà d’acord amb els criteris de les prescripcions tècniques redactat per propietat. 

Control de Il·luminació 

La il·luminació disposarà d'un sistema de control basat en sistema DALI, per tal re ajustar els valor lumínics segons la il·luminació 

exterior a les sales amb façanes exteriors, i el control de les zones amb detecció de presència. 

Instal·lacions d’incendis 

Sistema de detecció i alarma d’incendis 

Es renovarà completament el sistema de detecció, la centraleta de connexió i alarma, donat que actualment la instal·lació existent no 

funciona. 

Segons la taula 1.1 del DB SI 4 no és necessària la instal·lació de sistema de detecció i alarma d’incendis per a un edifici amb una 

superfície construïda de menys de 1.000 m², tot i així s’instal·larà sistema de detecció com a mesura addicional. Aquest disposarà 

de detectors a totes les estances i polsadors d’alarma distribuïts en cada planta. 

Extintors 

S’instal·laran 8 extintor 21A-113B, repartits convenientment. 

La distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins a un extintor no serà mai superior a 15m. Aquests es troben fixats en les 

parets, en lloc ben visibles i perfectament senyalitzats amb un rètol a una alçada del terra no inferior als 2 metres.  

Sistema de Boques d’Incendi Equipades 

Segons la taula 1.1 del DB SI 4 és necessària la instal·lació de sistema de Boques de Incendi Equipades (BIES) per a un edifici amb 

una superfície construïda de més de 500 m².  

Els equips de son de tipus 25 mm i aquests es troben fixats en les parets. 

S’ha previst un sistema de bombament i dipòsit de reserva d’aigua. Si es realitzen les obres de substitució de la xarxa d’aigua del 

carrer del Museu, no caldrà la seva instal·lació. 

Sistemes d’enllumenat d’emergència 

El local disposa d’un enllumenat d’emergència i senyalització en cadascuna de les seves estances. 

Senyalització dels mitjans de protecció 

Els equips de protecció manuals es troben senyalitzats individualment de tal forma que son fàcilment visibles, d’acord amb la norma 

UNE-EN ISO 7010, utilitzant senyals  de mida 210x210 mm al no superar els 10 metres, la distancia màxima a la que haurà de ser 

observable. 

Instruccions d’actuació en cas d’emergència 

L’establiment ha de disposar d’instruccions d’actuació en cas d’emergència, atès que es tracta d’un establiment d’ús públic. 

Inspeccions periòdiques 

Segons l’annex II del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis cal una revisió anual dels equips per part del personal especialitzat del fabricant o del instal·lador de l’equip o sistema. 

Veu i dades 

Instal·lació d’un armari rack, completament equipat amb Pacth panell, Switch, NAS (opcional), i SAI (opcional). 

S’hauran de connectar a aquest RACK; el sistema, les línies de veu i dades per a tots els punts de treball que es col·locaran, i  el 

CTTV. Aquestes connexions es realitzaran amb cablejat de categoria 6 i anirà en tub rígid de PVC vistos, o flexibles encastats. 
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Caldrà contractar una nova línia de telèfon per l’ascensor existent, ja que actualment funciona per xarxa GSM. 

Instal·lacions de seguretat 

S'instal·larà un sistema de seguretat contra intrusió categoria tres, cablejat, que comptarà en totes les portes d'accessos amb 

enclavaments, i detecció de moviment, es disposarà d'una central d'alarma connectada a traves del RACK de telecomunicacions, és 

disposarà al vestíbul d'entrada d'un teclat per al control de la mateix. 

S’instal·larà un sistema de CTTV, amb càmeres distribuïdes degudament per tot el museu, connectades al NAS del Rack per a la 

gravació, el sistema de càmeres es alimentat per mitja POE del cables de Cat.6a. 
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MD4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

4.1 Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics de la LOE i del CTE 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del 

CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donaran resposta la resta de normativa d’aplicació. 

Els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que la LOE estableix en l’apartat 1 b) i c) de l’article 3 com object iu de qualitat de 

l’edificació, es desenvolupen en el CTE mitjançant l’exigència bàsica corresponent a cadascun d’ells. 

Les exigències bàsiques s’entenen com prestacions de caràcter qualitatiu que els edificis han de complir per arribar a la qua litat 

requerida. 

Els DB determinen la forma i les condicions en les que s’han de complir les exigències, mitjançant la fixació de nivells objectius o 

valors límit o altres paràmetres. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que s’agrupen de la següent manera: 

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat: 

Accessibilitat - Decret 135/95 d’Accessibilitat i SUA9: 

- Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb discapacitat. 

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons la normativa 

específica. 

Telecomunicacions – RD Llei 1/98 i RD 401/2003 

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

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la seguretat: 

Seguretat Estructural (DB-SE): 

- SE1: La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la 

resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels 

edificis, i que una incidència extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es 

faciliti el manteniment previst. 

- SE2: L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions 

inadmissibles. 

Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI): 

- SI1: Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. 

- SI2: Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

- SI3: L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur 

dins del mateix en condicions de seguretat. 

- SI4: L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així 

com la transmissió de l’alarma als ocupants. 

- SI5: Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. 

- SI6: L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè es puguin complir les 

anteriors exigències bàsiques. 

Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA): 

- SUA1: Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els terres seran adequats per a afavorir que les 

persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de caigudes en forats, en canvis de 

nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 

- SUA2: Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades amb els elements fixes o practicables de 

l’edifici. 

- SUA3: Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment immobilitzats a recintes. 

- SUA4: Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una il·luminació inadequada en zones de circulació dels 

edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de l’enllumenat normal. 
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- SUA5: Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les persones i la sectorització amb 

elements de protecció i contenció en previsió del risc d’aixafament.  

- No obstant, aquest apartat no és d’àmbit d’aplicació ja que no es preveuen condicions d’alta ocupació (>3000 espectadors). 

- SUA6: Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant 

elements que restringeixin l’accés.  

- No obstant, aquest apartat no és d’àmbit d’aplicació ja que l’edifici no consta de piscines d’ús col·lectiu. 

- SUA7: Es limitarà el possible risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la 

protecció de les zones de circulació rodades i les de les persones.  

- No obstant, aquest apartat no és d’àmbit d’aplicació ja que l’edifici no consta de zones amb ús Aparcament. 

- SUA8: Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del llamp mitjançant instal·lacions adequades de 

protecció contra el llamp. 

- SUA9: Veure apartat accessibilitat. 

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a l’habitabilitat: 

Higiene, Salut i Protecció del Medi Ambient (DB-HS): 

- HS1: Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i els seus tancaments 

com a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del terreny o de condensacions, 

disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense producció de danys. 

- HS2: L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema 

públic de recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva 

dels mateixos i la seva posterior gestió. 

- No obstant, aquest apartat no és d’àmbit d’aplicació ja que es considera que els residus generats en aquest edifici no 

requereixen d’un local de recollida i fraccionament de residus ordinaris.  

- HS3: L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants 

que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i 

es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior 

de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es 

produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que 

s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

- HS4: L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de 

forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al 

consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa. Els equips de producció d’aigua calenta amb 

sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que evitin el desenvolupament de 

gèrmens patògens. 

- HS5: L’edifici de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta 

amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 

Estalvi d’Energia (DB-HE): 

- HE0: L’edifici aconseguirà un ús raonable de l’energia necessària per a la seva utilització reduint a límits sostenibles el seu 

consum i així mateix aconseguirà que una part del consum procedeixi de fonts d’energia renovable, com a conseqüència de 

les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. Es defineixen els valors de consum d’energia primària 

no renovable a 160.71KWh/m
2
any, com a valor límit per a la millora energètica de l’edifici .  

- HE1: L’edifici disposarà d’una envolupant que limiti adequadament la demanda energètica necessària per aconseguir el 

benestar tèrmic en funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i d’estiu, així com per les seves 

característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats 

de condensació superficials i intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament els ponts 

tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos. Pel que els valors màxims 

de les transmitàncies dels elements constructius seran més exigents que els establerts en el DB HE del CTE. S’estableixen: 

- HE2: L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus 

ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el 

vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de 

l’edifici. 

- HE3: L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 

energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un 
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sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades 

condicions. 

- HE4: Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la demanda d’ACS o de climatització de piscina 

coberta, segons CTE HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de captació, emmagatzematge i 

utilització d’energia solar de baixa temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament i a la demanda 

d’aigua calenta de l’edifici. Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de mínims, sense perjudici de valors 

que puguin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les 

característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial. 

- HE5: Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà sistemes de captació i transformació d’energia 

solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o subministrament en xarxa. Els valors derivats 

d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser 

establerts per les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de 

la seva localització i àmbit territorial. 

Protecció Enfront del Soroll (DB-HR): 

- HR: L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements constructius que conformin els seus 

recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per: 

o reduir la transmissió del soroll aeri, i d’impactes 

o reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions de l’edifici, i  

o per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

4.2 Limitacions d’ús 

Limitacions d’ús de l’edifici en el seu conjunt 

L’edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. En aquest cas és el de museu (pública concurrència). 

La dedicació d’alguna de les seves dependències a un ús diferent del projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús que 

serà objecte de nova llicència. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les condicions de la resta de 

l’edifici ni menyscabi les prestacions inicials del mateix en quant a estructura, instal·lacions, etc. 

Limitacions d’ús de les dependències 

Aquelles que incompleixen les precaucions, prescripcions i prohibicions d’ús referides a les dependències de l’immoble, contingudes 

en el Manual d’Ús i Manteniment de l’Edifici. 

Els cellers (soterranis) dels 2 edificis no poden tenir ús públic per la impossibilitat de complir diverses normatives d’obligat 

compliment, específicament la normativa en accessibilitat i de seguretat en cas d’incendi. 

El seu ús queda restringit per a ús exclusiu de personal del museu. El promotor està obligat a validar amb els serveis tècnics de 

l’ajuntament un ús apte i compatible amb els usos i les normatives vigents. 

Limitacions d’ús de les instal·lacions 

Aquelles que incompleixen les precaucions, prescripcions i prohibicions d’ús de les seves instal·lacions, contingudes en el Manual 

d’Ús i Manteniment de l’Edifici. 
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MD5  EXPROPIACIONS I SERVITUDS 

5.1 Expropiacions 

Segons la informació sol·licitada a l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, l’àmbit on es desenvolupa el projecte no està afectat per cap 

expropiació. 

5.2 Servituds  

Segons la informació sol·licitada a l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, l’àmbit on es desenvolupa el projecte no està afectat per cap 

servitud. 

El projecte genera la servitud de l’escala d’emergència al pati posterior contigu a l’església. L’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà ha 

informat al Bisbat de La Seu d’Urgell de les condicions necessàries per implantar una escala d’emergència al pati de la seva 

propietat. Ambdós han acordat aquesta servitud i han donat el vist-i-plau a la configuració del projecte. 

 

 

MD6 TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA, LOTS I FASES DEL PROJECTE 

Termini d’execució de l’obra 

El termini d’execució de l’obra es preveu en 6 mesos. 

Lots 

El present projecte es divideix en 5 lots: 

- Lot A1: Adequació de l’edifici actual del Museu de la Conca Dellà (Entitat A) 

- Lot A2: Projecte de Museografia (Entitat A) 

- Lot B1: Finalització de la Casa del Metge Serra com ampliació del Museu de la Conca Dellà (Entitat B) 

- Lot B2: Finalització de la Casa del Metge Serra com ampliació del Museu de la Conca Dellà (Entitat B) 

- Lot C: Finalització del conjunt del museu 

El contingut de cada lot es descriu al punt 2.4 Requisits derivats de l’encàrrec de la present memòria descriptiva. 

El projecte és unitari, quedant reflectit en el volum 3: amidaments i pressupost les partides a executar de cada un dels lots. 

Fases del projecte 

Cadascun dels lots es realitzaran en una única fase. 

 



 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
 

 
Pàgina 19 de 21 

MD7 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació coincideix amb el pressupost del projecte d'obres, el qual ha  emprat els preus del banc BEDEC de 

l'Institut Català de la Construcció (ITEC) elaborats a partir dels diferents conceptes retributius segons categories, de salari i pagues 

extres, plusos, càrregues, seguretat social, etc., repartits unitàriament, d'acord amb les hores de treball anuals vigents en els 

diferents convenis laborals. El detall dels criteris emprats al banc BEDEC es poden consultar a 

http://docs1.itec.cat/c/Guia.criteris.bedec.pdf. Els costos de mà d'obra de cada aplicació pressupostària apareixen detallats al 

document Justificació de Preus del projecte de les obres objecte d'aquest contracte. No s’escau la descripció de les tasques a 

desenvolupar per separació de gènere. 

El pressupost del ‘Projecte executiu de la reforma i ampliació del museu de la Conca Dellà d’Isona’ és de:  

 

LOT A1 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.............................................................................. 

 

78.579,00 eur 

+ 6% de Benefici Industrial .................................................................................................. 4.714,74 eur 

+ 13% de Despeses Generals .............................................................................................. 10.215,27 eur 

Subtotal 

+ 21% d’IVA ....................................................................................................................... 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  

93.509,01 eur 

19.636,89 eur 

113.145,90 eur 

 

LOT A2 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ .............................................................................................. 

 

166.821,57 eur 

+ 21% d’IVA ....................................................................................................................... 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  

35.032,53 eur 

201.854,10 eur 

 

LOT B1 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.............................................................................. 

 

179.524,26 eur 

+ 6% de Benefici Industrial .................................................................................................. 10.771,46 eur 

+ 13% de Despeses Generals .............................................................................................. 23.338,15 eur 

Subtotal 

+ 21% d’IVA ....................................................................................................................... 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  

213.633,87 eur 

44.863,11 eur 

258.496,98 eur 

 

LOT B2 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.............................................................................. 

 

28.306,12 eur 

+ 6% de Benefici Industrial .................................................................................................. 1.698,37 eur 

+ 13% de Despeses Generals .............................................................................................. 3.679,80 eur 

Subtotal 

+ 21% d’IVA ....................................................................................................................... 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  

33.684,29 eur 

7.073,70 eur 

40.757,99 eur 

 

http://docs1.itec.cat/c/Guia.criteris.bedec.pdf
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LOT C 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.............................................................................. 

 

50.909,14 eur 

+ 6% de Benefici Industrial .................................................................................................. 3.054,55 eur 

+ 13% de Despeses Generals .............................................................................................. 6.618,19 eur 

Subtotal 

+ 21% d’IVA ....................................................................................................................... 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  

60.581,88 eur 

12.722,19 eur 

73.304,07 eur 

 

Les bases emprades per a elaborar l’annex de Justificació de Preus són les Bases de Preus de l’ITEC de l’any 2019. 

No s’admetran revisions de preus. Ateses les característiques tècniques de l’obra, es considera que no procedeix la revisió de preus. 

Per tant, el contractista haurà de tenir-ho en compte a l’hora de valorar els preus unitaris i de fer l’oferta econòmica. 

Les legalitzacions de les instal·lacions estan incloses en el preu final del contracte, segons l’article 81 del Plec de Condicions 

Generals. 
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MD8 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn tots els elements per a la seva 

utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Decret 179/1998, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en els seus articles 13 i 14. 

 

 

MD9 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques. 

Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

No s’exigeix una classificació mínima del contractista. 

 

 

MD10 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

El pressupost del Programa de Control de Qualitat és inferior al 1% del Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra. 
L’import l’assumirà el contractista de l’obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Isona i Conca Dellà, març de 2020, 

Els arquitectes, 

 

 

 

 

 

Anna Feu i Jordana    Carlos Godoy Bregolat    

Col·legiat 44063-9     Col·legiat 53129-4 
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MC1 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 

1.1 Treballs previs i replanteig general  

Treballs previs 

Previ a l’inici de les obres, s’aprovarà el pla de seguretat de l’obra i s’instal·laran tots els elements de seguretat i salut. Es protegiran 

tots els elements a conservar i es realitzarà l’anul·lació de totes les instal·lacions de l’edifici. 

Tots els mitjans auxiliars (bastides maquinària, comptadors elèctrics provisionals, seguretat i salut, despeses generals, etc.) 

necessaris per realitzar l’obra estaran inclosos en el preu final de l’obra. 

La Direcció facultativa decidirà si és procedent realitzar nous aixecaments topogràfics, si així fos necessari. 

Serveis urbans 

Es mantindran les escomeses de sanejament de pluvials i de fecals. També es manté l’escomesa d’aigua. 

Caldrà haver sol·licitat el desplaçament de la línia de Baixa Tensió (BT) per sota de la passera. 

Caldrà haver sol·licitat el desplaçament de la línia de Telefonia i Dades per sota de la passera. 

Seguiment arqueològic 

No es preveu cap tipus de seguiment arqueològic. No s’actua en les plantes soterrani. 

1.2 Enderrocs 

A - Adequació de l’edifici actual del Museu de la Conca Dellà (Entitat A) 

- Es realitzarà la retirada de totes les instal·lacions obsoletes, incloent les màquines exteriors de climatització. 

- Es realitzarà l’adequació del terreny de la llosa del dipòsit contra incendis, pervi enderroc del paviment existent. 

- S’eliminaran les portes batents de totes les plantes de l’ascensor 

- Es realitzarà l’enderroc dels banys de P1. 

- Es realitzarà l’enderroc de la rajola ceràmica de la P3. 

- Es realitzarà l’enderroc de la coberta més baixa per tal de realitzar la remunta. 

  Caldrà verificar el tipus de biguetes i el seu possible desmuntatge per tal de reutilitzar-les en cas que siguin vàlides. 

B - Finalització de la Casa del Metge Serra com ampliació del Museu de la Conca Dellà (Entitat B) 

- Es realitzarà l’obertura en el murs de façana per la connexió entre els 2 edificis. 

- S’enretirarà la biga i el pilar de fusta de la P3. 

- Es realitzarà la xemeneia dels conductes de ventilacions. 

- S’enderrocarà l’escala ascendent de PB i es mantindrà la descendent al soterrani. 

1.3 Moviments de terres i adequació del terreny 

No hi ha previst la realització de moviments de terres ni d’adequació de terreny. 
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MC2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI I SISTEMA ESTRUCTURAL 

A l’edifici de l’ampliació, en la seva actuació anterior es van executar els enderrocs, la consolidació estructural i la coberta, que 

justifiquen en el projecte  ‘Reforma i ampliació del museu de la conca dellà d’Isona: actuacions a l’edifici nou’ amb data d’octubre 

2018, redactat per l’equip de MATTERS, per tant les intervencions estructurals estan acotades a les següents actuacions: 

- Passera de connexió entre els dos edificis. 

- Remunta de la coberta de l’edifici existent que es troba en un nivell inferior i que el fa inhabitable. 

- Actuacions puntuals tals com estintolaments de murs, cobriment del forat de P3, etc. 

La justificació dels càlculs s’adjunten als annexes de la memòria AN1 Memòria Estructural, i les definicions a la Documentació 

Gràfica apartat 2 – ESTRUCTURA. 

2.1 Característiques del terreny 

No s’intervé en el terreny dels edificis. 

2.2 Fonaments i contenció de terres  

No s’intervé en el terreny dels edificis. 

L’estructura de l’escala d’emergència exterior i dels dipòsit de les BIEs, descansen sobre una llosa de fonamentació de dimensions 

equivalents als de l’escala i cantell de 25cm. 

2.3 Estructura vertical 

Remunta 

L’estructura vertical estarà formada en la remunta de la coberta per paret de gero, mantenint l’ús de paret de càrrega en façana i 

caixa d’escala, coronades per cèrcols de formigó armat. 

Escala 

L’estructura vertical de l’escala estarà formada per pilars metàl·lics quadrats formats per 2xUPN120. 

2.4 Estructura horitzontal 

Cobertes 

Un cop executades les parets de maró perforat de la remunta, es realitzarà un cèrcol de formigó armat perimetral de 15x25cm on 

recolzaran les biguetes. La coberta inclinada es realitzarà amb biguetes autoportants (caldrà verificar que les biguetes prefabricades 

de formigó existents no es poden aprofitar i si és possible els bisells ceràmics) i entrebigat d’encadellat ceràmic. A l’alçada del pilar 

es disposarà un perfil HEA220, permetent que les bigues recolzin a l’ala inferior. 

La coberta plana es realitzarà amb biguetes prefabricades de formigó, cassetons ceràmics i capa de compressió, amb cèrcol 

perimetral de 15x25cm sobre la paret de càrrega de l’escala. El cèrcol situat sobre el pilar serà de 30x25cm. 

Escala 

L’estructura horitzontal de l’escala estarà formada per perfils metàl·lics UPE160 i UPE80 i xapa llagrimada. 

El forjat que suporta els dipòsits de les BIEs estarà formada per perfils metàl·lics UPE270 i IPE140 amb relliga metàl·lica. 

Passera entre edificis 

Els forjats de la passera de connexió entre els dos edificis es realitzarà amb panells de fusta CLT de 140mm, i de 90mm a la 

coberta. 

El mur cortina recolzarà sobre perfils armats d’acer, de 100x200x10mm. 
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Forjat existent de biguetes de formigó de P3 

Es realitzarà una capa de compressió amb formigó HA-25, àrid de 10mm, i malla electrosoldada de 15x15x6mm, de 4cm de gruix. 

Forjat fusta P3 

El cobriment del forat de la planta tercera es realitzarà amb la mateixa bigueta de fusta d’avet de secció 280x200mm i taulel l de 

fusta de pi a l’entrebigat igual a l’executat en l’anterior actuació. Vindran amb tractament fungicida insecticida i una capa de lasur 

mate exterior incolor. 

Estintolaments noves obertures 

Es realitzaran estintolaments d’obertures en parets de pedra amb perfils metàl·lics, principalment HEB120. 

2.5 Protecció al foc de l’estructura 

L’estructura de fusta executada en l’anterior actuació, segons consultes a l’equip redactor, es va dimensionar als forjats amb una 

R90, i a la coberta amb una R30 (lleugera). 

L’estructura de CLT de la passera compleix amb R90 (140mm) i amb R30 (90mm). 

L’estructura de la coberta plana realitzada amb biguetes prefabricades de formigó i cassetons ceràmics caldrà que compleixin amb 

una R30. Addicionalment s’enguixarà per aportar 60 minuts extres, per aconseguir un total de R90. 

Els perfils metàl·lics aniran massissats amb maó calat i les cares exposades es pintaran amb intumescent. També es protegiran els 

perfils metàl·lics de l’edifici existent (entitat A) que queden vistos. 
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MC3 SISTEMES D’ENVOLVENT 

El projecte es situa en una zona climàtica E1, complirà els següents valors: 

 

3.1 Contacte amb el terreny 

No s’actua en la planta soterrani de cap dels 2 edificis, i per tant no es realitzen soleres ni murs en contacte amb el terreny. 

3.2 Façanes 

Segons el Document Bàsic del CTE HS1, les façanes han de complir amb un grau d’impermeabilització ≥ 3. 

La justificació de les solucions adoptades s’adjunten al volum 1, apartat 4 Compliment de Normativa: ‘compliment CTE DB-HS’. 

La façana de la remunta tindrà la següent composició d’exterior a interior: 

FAÇANA MUSEU REMUNTA Gruix (cm) 

Arrebossat amb morter de calç arremolinat 1,5 

Mur de maó calat, amb succió ≤ 0,45 g/(cm
2
·min) (C1) 14 

Cambra d’aire no ventilada (B3) 5 

Aïllament tèrmic de llana mineral  ≤ 0,032 W/m*C tipus PANEL PLUS KNAUF o equivalent 8 

Mur de maó calat, amb succió ≤ 0,45 g/(cm
2
·min) (C1) 14 

Enguixat 1 

DB-HS: R1+B2+C1 / Grau d’impermeabilitat 4 

Sobre la paret de pedra de l’edifici existent es construirà una doble paret de gero, deixant una cambra entre les dues fulles de 15cm 

aproximadament. La col·locació dels panells flexibles d’aïllament tèrmic es fixaran a la fulla interior amb tacs de polipropilè d’una 

longitud 4cm superior al gruix de l’aïllament i d’un diàmetre mínim de 8cm, garantint 4 fixacions per m2. Per l’exterior es realitzarà 

un arrebossat de morter de calç arremolinat i per l’interior un enguixat reglejat que regularitzarà la cara de pedra i la de maó calat. 

La façana de l’edifici de l’ampliació tindrà la següent composició d’exterior a interior: 

FAÇANA CASA METGE SERRA Gruix (cm) 

Arrebossat amb morter de calç arremolinat o rejuntat de pedra vista amb morter de calç 1 

Mur de pedra existent (C1) 60-45 

Arrebossat esquerdejat o projectat de morter 1-2 

Cambra d’aire no ventilada (B3) 2-3 

Aïllament tèrmic de llana mineral  ≤ 0,032 W/m*C tipus PANEL PLUS KNAUF o equivalent 8 

Placa de guix laminat (A per zones generals) o hidròfuga (MW per zones humides) 1,5 

DB-HS: B3+C1 / Grau d’impermeabilitat 5 
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La paret de pedra de l’edifici de l’ampliació es sanejarà i es rejuntarà o es farà un arrebossat amb morter de calç arremolinat. Per la 

cara interior es realitzarà un arrebossat esquerdejat amb morter de calç. Posteriorment, deixant una cambra d’aire d’uns 2-3cm, es 

col·locarà un trasdossat de guix laminat amb subestructura de 70mm, que permetrà col·locar els panells flexibles d’aïllament tèrmic. 

3.3 Cobertes 

Caldrà comprovar la compatibilitat química entre els materials abans de realitzar qualsevol coberta. En cas d’incompatibilitat cal 

col·locar una capa separadora. 

Coberta inclinada 

La coberta inclinada tindrà un pendent > 25%. 

La coberta inclinada de la remunta, així com la que es manté, tindrà la següent composició d’exterior a interior: 

COBERTA INCLINADA MUSEU REMUNTA Gruix (cm) 

Teula àrab (60% de recuperació) 5 

Impermeable model ONDULINE DRS BT50 (compatible amb les teules existents) o equivalent 3+2 

Panell sandwich ONDUTHERM BASIC LANA DE ROCA H19+LR80 o equivalent de dimensions 

2500x600x99mm (llana mineral  ≤ 0,038 W/m*C) 

10 

Barrera de vapor amb vel de polietilè de 150g/m
2
 tipus ROTHO VAPOR 150 o equivalent - 

Bisells ceràmics (60% de recuperació) amb capa de morter superficial 3+1 

Suport format per biguetes prefabricades - 

Aïllament tèrmic de llana mineral  ≤ 0,039 W/m*C tipus MANTA KRAFT KNAUF o equivalent, 

col·locat entre biguetes, d’amplada 1200mm 

16 

Cel-ras de guix laminat (A per zones generals) o hidròfuga (MW per zones humides) 1,5 

 

La coberta inclinada de la passera tindrà la següent composició d’exterior a interior: 

COBERTA INCLINADA MUSEU PASSERA Gruix (cm) 

Xapa metàl·lica EURODESIGN CS d’acer prelacat, llisa, color negre, d’amplada 470mm, de gruix > 

0.70mm: Sobre perfil Z de 20mm 

5 

Aïllament tèrmic de llana mineral  ≤ 0,036 W/m*C tipus SMART FLOOR TP KNAUF o equivalent, 

col·locat entre perfils Z, de 20mm de gruix 

2 

Panell sandwich ONDUTHERM BASIC LANA DE ROCA H19+LR80 o equivalent de dimensions 

2500x600x99mm (llana mineral  ≤ 0,038 W/m*C) 

10 

Barrera de vapor amb vel de polietilè de 150g/m
2
 tipus ROTHO VAPOR 150 o equivalent - 

Suport format per panell de CLT de fusta 9 

Caldrà complir amb les condicions de les solucions constructives genèriques i dels punts singulars que s’adjunten al volum 1, apartat 

4 Compliment de Normativa: ‘compliment CTE DB-HS’. 

Cobertes planes 

Les cobertes planes tindran un pendent del 2% com a mínim. 

 

 

 

 



 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
 
 

 
Pàgina 6 de 33 

La coberta plana situada en la planta tercera tindrà la següent composició d’exterior a interior: 

COBERTA PLANA Gruix (cm) 

Paviment ceràmic sobre base de morter 8 

Làmina geotèxtil de 110g/m
2
 - 

Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS), λ = 0,035 W/m*C, amb resistència a la compressió de 

300KPa, amb perfil mitjamossa i acabat llis 

10 

Capa separadora de polietilè - 

Làmina superior d’acabat de betum modificat LBM (SBS) de 4kg/m
2
, amb armadura de feltre de 

polièster no teixit i reforçat, tipus POLITABER COMBI40 o equivalent, de color fosc 

- 

Làmina impermeable formada per làmina de betum modificat LBM (SBS), amb armadura de feltre de 

polièster no teixit i reforçat de 3kg/m
2
, tipus POLITABER COMBI30 o equivalent 

- 

Formació de pendents amb formigó cel·lular (densitat = 300 kg/m
3
) 5-10 

Suport format per biguetes prefabricades i cassetons ceràmics - 

Caldrà complir amb les condicions de les solucions constructives genèriques i dels punts singulars que s’adjunten al volum 1, apartat 

4 Compliment de Normativa: ‘compliment CTE DB-HS’. 

Remats i Coronaments 

El remat entre les cobertes inclinades i les façanes es resoldran amb peces ceràmiques, amb la mateixa composició que l’actual. 

Xemeneies i Barrets 

A la sortida de fums del taller de restauració s’instal·larà un barret de xemeneia ceràmic, per evitar possibles corrosions. 

A la sortida de les ventilacions de l’edifici del Metge Serra s’instal·larà un barret de xemeneia amb lamel·les de planxa lacat, col·locat 

amb fixacions mecàniques. 

Línia de vida 

Es preveurà la instal·lació d’una línia de vida homologada formada per cable d’acer inoxidable, fixada als terminals i amb elements de 

suport, tipus ROOFANGEL INOX de EUROPEAN PROFSAFETY SYSTEMS o equivalent. 

També s’instal·larà una escala de gat per accedir a la línia de vida, formada per rodons de 10mm fixats a paret cada 20cm. 

Instal·lacions 

Les màquines de climatització s’executaran sobre una estora antivibratòria dentada tipus VIBCON AD412. 

Es col·locaran 4 antivibratoris de molla tipus VIBCON per a cada màquina: 

- VIB100: Màquines de climatització 

- VIB075: Màquines de recuperació 

No es preveu la instal·lació de fixacions per plaques solars o fotovoltaiques. 

3.4 Sostres 

El sostre de la passera es resoldrà amb una planxa metàl·lica de 3mm, fixada a panell de fusta CLT mitjançant visos avellanats, amb 

acabat d’imprimació i pintat amb dues capes d’esmalt sintètic. La planxa quedarà anivellada en continuïtat amb el perfil metàl·lic de 

l’estructura. Entre la planxa i el panell de fusta CLT es col·locarà una planxa de 10mm de EPS. 

3.5 Espais no habitables 

No hi ha espais no habitables. 
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3.6 Fusteria i serralleria exterior 

Les especificacions de cadascuna de les fusteries (dimensions, tipus de vidre, ferramentes, etc.) s’adjunten a la documentació 

gràfica de fusteries exteriors. 

El càlcul dels perfils i dels envidraments es troben als ANNEXOS DE LA MEMÒRIA. 

Mur cortina (Ae) 

Els murs cortina Ae estaran compostos per muntants de dimensions 150x18mm i travessers de 150x18mm (segons càlculs adjunts 

a la memòria) d'alumini extruït d'aleació AW-6063 i tractament tèrmic T5. Estructura autoportant composta per muntants (COR-

9822) i travessers (COR-9872) tipus EQUITY de CORTIZO o equivalent. 

Amb ruptura de pont tèrmic i tapeta exterior d'alumini en vertical i horitzontal de 52mm en tot el perímetre. 

Les juntes entre envidraments aniran amb un segellador d’estanqueïtat d’alta qualitat tipus SIKASIL WS-605-S de SIKA. 

Sense integració de fulles practicables. 

- Prestacions: 

Permeabilitat a l'aire segons EN 12152   Classe AE 

Estanqueïtat a l'aigua segons EN 12154   Classe RE1500 

Resistència a pressió del vent segons EN 13116  Classe 2000 Pa (disseny) - 3000 Pa (seguretat) 

- Tractament superficial: 

El tractament superficial serà lacat, amb capa > 60 micres, de color fosc, realitzat segons segell QUALICOAT. 

Fusteries de fusta (Be) 

Les fusteries Ce seran de fusta laminada de pi de flandes o equivalent, amb ribets lineals i tapajunts de 50x10mm en angle recte, 

frontisses regulables i manetes d’inoxidable. 

Les fusteries de fusta aniran col·locades amb premarcs de fusta. 

- Prestacions: 

Permeabilitat a l'aire segons EN 12207:2000  Classe 4 

Estanqueïtat a l'aigua segons EN 12208:2000  Classe 9A 

Resistència al vent segons EN 12210/AC:2002    Classe C5 

- Tractament superficial: 

Es realitzarà una capa d’imprimació amb tractament insecticida-fungicida i dues capes de protecció amb vernís a l’aigua incolor 

d’alta resistència. 

Portes Tallafoc (Ce) 

Porta metàl·lica amb requeriments al foc, formada per xapa a doble cara d'acer galvanitzat amb ànima d'aïllament, bastiment d'acer 

galvanitzat i junta intumescent perimetral. Amb un requeriment de EI2-45-C5. 

Envidraments 

V1. SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent 

Doble envidrament format per: 

1 - Un vidre exterior laminar STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de 4mm, units per un PVB de 

gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d’ús 2B2, amb capa de baixa emissivitat i control solar PLANISTAR ONE a la cara 2 de 

l’envidrament. 

2 - Cambra d’aire de 16 mm de gruix, amb perfil separador a definir i doble segellat perimetral. 

3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de 4mm, units per un PVB 

de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d’ús 2B2. 

- Característiques tècniques:  

Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB  

Ug = 1.3 W/m²K 
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TL = 70% 

RLext/RLint = 14/15% 

TE = 33% 

RLe/RLi = 30/33% 

AE1/AE2 = 35/2% 

Factor Solar g = 0,36 

Seguretat d’ús: 2B2/2B2 segons norma UNE EN 12600 

Gruix nominal: 32.8mm 

Pes: 41 kg/m
2
 

V2. SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1 o equivalent 

Doble envidrament format per: 

1 - Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa emissivitat i control solar PLANISTAR ONE a la 

cara 2 de l’envidrament. 

2 - Cambra d’aire de 16 mm de gruix, amb perfil separador a definir i doble segellat perimetral. 

3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de 4mm, units per un PVB 

de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d’ús 2B2. 

- Característiques:  

Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-5) dB  

Ug = 1.3 W/m²K 

TL = 71% 

RLext/RLint = 14/15% 

TE = 34% 

RLe/RLi = 37/33% 

AE1/AE2 = 26/3% 

Factor Solar g = 0,38 

Seguretat d’ús: NPD/2B2 segons norma UNE EN 12600 

Gruix nominal: 28.4mm 

Pes: 30 kg/m
2
 

V3. SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4  o equivalent 

Doble envidrament format per: 

1 - Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa emissivitat i control solar PLANISTAR ONE a la 

cara 2 de l’envidrament. 

2 - Cambra d’aire de 16 mm de gruix, amb perfil separador a definir i doble segellat perimetral. 

3 - Un vidre interior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4mm. 

- Característiques:  

Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-4) dB  

Ug = 1.3 W/m²K 

TL = 72% 

RLext/RLint = 14/15% 

TE = 36% 

RLe/RLi = 37/42% 

AE1/AE2 = 26/1% 

Factor Solar g = 0,38 

Seguretat d’ús: NPD segons norma UNE EN 12600 

Gruix nominal: 24mm 

Pes: 20 kg/m
2
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V4. SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16 ARGÓ) 44.1 o equivalent 

Doble envidrament format per: 

1 - Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de control solar COOL LITE ST BRIGHT SILVER  a la 

cara 2 de l’envidrament. 

2 - Cambra d’aire de 16 mm de gruix amb argó,  amb perfil separador polimèric i doble segellat perimetral. 

3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de 4mm, amb capa de 

baixa emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de l’envidrament, units per un PVB de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d’ús 

2B2. 

- Característiques:  

Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB  

Ug = 1.0 W/m²K 

TL = 60% 

RLext/RLint = 32/30% 

TE = 42% 

RLe/RLi = 36/31% 

AE1/AE2 = 13/9% 

Factor Solar g = 0,50 

Seguretat d’ús: NPD/2B2 segons norma UNE EN 12600 

Gruix nominal: 30.4mm 

Pes: 35 kg/m
2
 

Serralleria exterior 

Escala d’emergència exterior 

L’escala es resoldrà amb una estructura principal formada per 4 pilars 2xUPN120 formant un quadrat. Els trams i els replans es 

resoldran amb perfils UPE160. El paviment i els graons es resoldrà amb xapa llagrimada d’acer galvanitzat de 3mm de gruix. 

Sobre l’escala es situaran els dipòsits contra incendis que alimenten les BIEs. El forjat estarà format per perfils UPE270 i IPE120 

amb una relliga de 30mm d’alçada. 

L’escala té una amplada dels trams de 110cm, amb petges de 30cm i contrapetges de 16cm. Els replans tenen una profunditat 

mínima de 120cm. 

El tancament i la separació entre trams es realitzarà amb rodons de 8mm separats cada 10cm. En la cota dels dipòsits es 

densificaran per tal d’ocultar-los. Aniran soldats als trams de l’escala i també als passamans. 

Els passamans es realitzaran amb capa de 6mm en forma de Z. L’extrem es soldarà als rodons per tal de rigiditzar el sistema. 

Xapa perimetral i baranes obertures remunta 

Les obertures de la remunta aniran rematades amb una U invertida d’acer pintat formant els brancals i les llindes. Es realitzarà amb 

xapa de 6mm. La llinda anirà reforçada amb perfils en T o en L per evitar el vinclament. 

Les baranes aniran fixades al marc d’acer perimetral de l’obertura, amb pletina d’acer superior i inferior de 50x8mm. Les brèndoles 

seran de 6mm de diàmetre separades 10cm. Faran una alçada total de 105cm, quedant 110cm des de la cota del paviment. 

Quedarà enretirada 10cm respecte el pla d’acer. 

Portelles metàl·liques 

Es col·locarà una porta metàl·lica per pintar a l’accés de la coberta d’instal·lacions de climatització, formada per xapa a doble cara 

d’acer galvanitzat de 0,5mm de gruix amb ànima d’aïllament, amb bastiment d’acer galvanitzat i gomes d’estanqueïtat perimetral. El 

conjunt anirà pintat amb el mateix color de la façana. 

Proteccions solars 

No s’han prescrit proteccions solars. 
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MC4 SISTEMES INTERIORS 

4.1 Compartimentació interior: horitzontal i vertical 

Divisòries i extradossats 

Les divisòries que separen els locals d’instal·lacions, els locals de risc especial, les escales i les sectoritzacions entre plantes es 

realitzen amb parets de fàbrica de maó calat de 14cm que garanteixen el valor d’estabilitat al foc requerit. En determinades zones es 

preveuen extradossats de guix laminat. 

Les divisions i extradossats interiors es faran amb perfils d’acer galvanitzat (u45 i u70 mm), aïllament tèrmic i acústic de llana de 

roca en panell semirígid i plaques de 15 o 12,5mm gruix amb muntants cada 60cm. Es col·locaran dues o tres plaques quan sigui 

necessària una major resistència de l’element. En els locals humits les plaques seran del tipus hidròfug. Es col·locarà una banda 

d’estanqueïtat al terra i al sostre. Els envans es diferencien segons l’ús de cada espai en funció dels requeriments de control acústic 

(CTE DB-HR) tal i com s’especifica als plànols del projecte executiu. 

D1. Envà de plaques de guix laminat de 100mm 

Composició Gruix (mm) 

Placa de guix laminat 15 

Estructura de perfils d’acer galvanitzat de 70mm d’amplada, modulats cada 60cm. Amb 

aïllament tèrmic i acústic de llana mineral ULTRACOUSTIC R KNAUF (60mm) o equivalent 
70 

Placa de guix laminat 15 

DB-SI: sense requeriment 

DB-HR: sense requeriment 

D2. Envà de maó foradat de 70mm 

Composició Gruix (mm) 

Maó foradat de 70mm 70 

DB-SI: sense requeriment 

DB-HR: sense requeriment 

T1. Extradossat amb llana mineral i placa de guix laminat de 85mm 

Composició Gruix (mm) 

Estructura de perfils d’acer galvanitzat de 70mm d’amplada, modulats cada 60cm, separat 

10mm del suport. Amb aïllament tèrmic i acústic de llana mineral  = 0,032 W/m*C tipus 

PANEL PLUS KNAUF o equivalent 

70 

Placa de guix laminat (hidròfuga segons extradossat) 15 

DB-SI: sense requeriment 

DB-HR: sense requeriment 

F1. Aïllament acústic sobre forjats de fusta 

Composició Gruix (mm) 

Plaques de poliuretà aglomerat tipus ARKOBEL de SINTEC de 30mm de gruix i 120kg/m
3
 30 

solera seca tipus BRIO KNAUF de 23mm 23 

DB-HR: DnTA = 41dB / LnTw = 67dB 
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4.2 Fusteries interiors 

Les especificacions de cadascuna de les fusteries (dimensions, tipus de vidre, ferramentes, etc.) s’adjunten a la documentació 

gràfica de fusteries interiors. 

Fusteries de fusta de pi (Ai) 

Fusteries de fusta de pi, de dimensions de muntant i travesser de 100x50mm. Acabat amb vernís a l’aigua incolor i ferramentes 

d’acer inoxidable matisat. Amb envidrament 33.1 amb PVB SILENCE. 

V5. SGG STADIP SILENCE 33.1 o equivalent 

Envidrament format per: 

1 - Un vidre laminar SGG STADIP 33.1 format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de 3mm, units per un PVB 

SILENCE de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d’ús 2B2. 

- Característiques:  

Rw (C;Ctr) = 35 (-0;-3) dB  

Ug = 5.6 W/m²K 

TL = 90% 

RLext/RLint = 8/8% 

TE = 80% 

RLe/RLi = 8/8% 

AE1 = 13% 

Factor Solar g = 0,83 

Seguretat d’ús: 2B2 segons norma UNE EN 12600 

Gruix nominal: 6.4mm 

Pes: 15’5 kg/m
2
 

Portes de fusta de DM per pintar (Bi) 

Portes de taulell de fibres de densitat mitjana (DM), de 35 mm de gruix total. Bastiment de fusta de pi, amb galzes i tapajunts rectes 

de DM. Acabat esmaltat per les dues cares. 

Serralleria interior (Si) 

Barana escala planta baixa 

Les baranes seran d’acer per pintar amb una alçada total de 90cm, amb travesser inferior i superior de 60x10mm, amb muntants 

cada 100cm i xapa de 4mm entre muntants. 

4.3 Acabats: paviments, revestiments i falsos sostres 

Revestiments verticals 

Tots els revestiments tindran una reacció al foc igual o superior a C-s2,d0 i EFL (zones ocupables). Els envans i extradossats de guix 

laminat es pintaran. A les zones humides generalment aniran enrajolats. 

R1. Pintura vertical 

Sobre elements de guix laminat i enguixats s’aplicaran dues capes de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, 

i dues d’acabat. Sobre les mitgeres, prèviament al pintat caldrà rejuntar forats i netejar amb aire a pressió. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc > C-s2,d0. 

R2. Rajola de pasta vermella  

Rajola de pasta vermella, col·locada amb cola o ciment cola. Les peces seran de 20x20cm amb pre-tall de 10x10cm i el rejuntat es 

realitzarà amb beurada de color a escollir per la DF. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc > C-s2,d0. 
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R3. Enguixat i pintat 

Enguixat reglejat i pintat amb dues capes de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues capes d’acabat. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc > C-s2,d0. 

Paviments interiors 

Tots els paviments tindran una reacció al foc igual o superior a EFL i classe de lliscament 1, 2 o 3 en funció de la seva localització. 

P1. Solera de formigó rebaixada i polida 

La solera es realitzarà amb formigó HA-25, àrid de 10mm, i malla electrosoldada de 15x15x6mm, de 6cm de gruix. Es rebaixarà i 

es polirà amb un acabat mat.. Es realitzaran recrescuts sobre les voltes (veure apartat recrescuts i anivellaments).  

DB-SUA: Classe de lliscament 1. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc ≥ EFL (zones ocupables). 

P2. Gres porcellànic 

Gres porcellànic de 600x300x10mm, rectificat, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada, col·locat sobre el 

paviment existent. 

DB-SUA: Classe de lliscament 2. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc ≥ EFL (zones ocupables). 

P3. Moqueta modular 

Moqueta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de INTERFACE o equivalent, de 10mm de gruix, encolada a la solera seca BRIO o 

a la capa d’autonivellant (veure apartat recrescuts i anivellaments). 

Aïllament acústic Impacte: 29 dB. 

Coeficient absorció acústica: 0.30 

DB-SUA: Classe de lliscament 1. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc ≥ EFL (zones ocupables). 

P4. Xapa llagrimada 

Xapa llagrimada d’acer inoxidable, de 3mm de gruix, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 5mm, d’amplada 120cm. 

DB-SUA: Classe de lliscament 1 (passera). Classe de lliscament 3 (escala). 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc ≥ EFL (zones ocupables). 

P5. Linòleum 

Es col·locarà un linòleum natural, color sòlid, de 2mm de gruix, tipus MARMOLEUM WALTON (color ALLOY) de FORBO o 

equivalent. 

DB-SUA: Classe de lliscament 1. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc ≥ EFL (zones ocupables). 

Sòcols 

SC1. Sòcol de poliestirè d’alta densitat, de 60x10mm, acabat blanc, amb angles rectes. Fixat mecànicament. 

Increment aïllament acústic dels forjats de fusta 

Els sostres de fusta (edifici ampliació i passera) es recreixerà amb una solució acústica formada per plaques de poliuretà aglomerat 

tipus ARKOBEL de SINTEC de 30mm de gruix i 120kg/m
3
 sobre la fusta contralaminada. Posteriorment es col·locarà una solera 

seca tipus BRIO KNAUF de 23mm on es fixarà el paviment d’acabat. 

DnTA = 41dB 

LnTw = 67dB 
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Recrescuts i anivellaments 

A la planta baixa de l’edifici de l’ampliació, caldrà realitzar recrescuts per tal d’anivellar el paviment i evitar perjudicar les voltes de 

maó pla del soterrani. Per anivellar els punts més alts es realitzaran amb envanets de totxana cada 40cm, encadellat ceràmic de 

5cm de gruix. Per anivellar els punts més baixos es realitzarà una subbase de formigó lleuger amb argila expandida, de densitat 

1600kg/m
3
. 

En planta 3, sobre la capa de compressió, caldrà aplicar un autonivellant a la base per fixar correctament la moqueta. 

Sostres 

S1. Cel ras de guix laminat pintat 

Cel ras continu de plaques de guix laminat, amb subestructura oculta d’acer galvanitzat amb perfils metàl·lics primaris i secundaris a 

diferent nivell i separació màxima de 50mm respecte a les bigues, amb llana mineral de 160mm de gruix tipus MANTA KRAFT de 

KNAUF o equivalent (només en coberta). Caldrà que l’aïllament es col·loqui també sota les bigues. S’aplicaran dues capes de 

pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d’acabat. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc > C-s2,d0. 

S2. Enguixat i pintat 

Enguixat horitzontal a bona vista de 10-15mm (cal donar compliment R90). S’aplicaran dues capes de pintura plàstica amb acabat 

llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d’acabat. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc > C-s2,d0. 

S3. Cel ras metàl·lic deployé 

Cel ras desmuntable format per un panell de malla expandida deployé hexagonal, de dimensions 3200x1200mm i 2mm de gruix, 

d’acer inoxidable, amb fixació suspesa als panells de fusta i amb els 4 costats doblegats. 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc > C-s2,d0. 

S4. Bafles verticals fonoabsorbents  

Bafles d’escuma de melamina tipus SONTECT 50mm de BASF, de dimensions 280x50mm, pintat de fàbrica de color fosc, fixat 

amb ganxo-cable-terminació o motlles d’acer inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i separades el mínim respecte 

l’entrebigat de fusta. 

Absorció acústica mitja > 0,75 

DB-SI: Revestiment interior amb reacció al foc > C-s2,d0. 

Retorns de guix laminat 

No hi ha retorns de guix laminat 

Registres 

No hi ha registres 

4.4 Escales, rampes i proteccions 

Escales, graonats i proteccions 

Escala accés PB 

L’escala i el replà s’executaran amb obra: 

- El replà s’executarà amb forjat de biguetes autoportants, encadellat i capa de compressió. Aquest forjat es recolzarà sobre un mur 

d’obra, conservant la cota del pou. 

- Els graons es realitzaran amb 3 línies de muret de totxana i encadellat. 
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L’escala té una amplada mínima 100cm, amb petges de 30cm i contrapetges de 16cm. 

Les baranes seran d’acer per pintar amb una alçada total de 90cm, amb travesser inferior i superior de 60x10mm, amb muntants 

cada 100cm i xapa de 4mm entre muntants. 

El paviment serà de xapa llagrimada d’acer inoxidable, de 3mm de gruix, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 5mm. 

Rampes 

No hi ha rampes 

4.5 Equipaments i mobiliari 

No formen part d’aquest projecte els elements de museografia (que s’adjunta als documents complementaris DC8), el mobiliari 

d’oficina, les prestatgeries dels magatzems, els armaris i prestatgeries de les zones de treball (oficina i taller de restauració), la 

campana d’extracció del taller de restauració, les prestatgeries de la botiga i el mobiliari de recepció. 

Cortinatge 

Cortines acústiques 

S’instal·laran cortines acústiques que adequaran la reverberació dels espais, tipus de INSOUDTEX MASTER ALGODÓN, de color 

fosc, amb gramatge de densitat 500gr/m2, frunzit 150%, muntat en carril industrial tipus TELTRONIFT de color negre.  

DB-SI: Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamien-to al fuego. Cortinas y 

cortinajes. Esquema de clasificación” 

Serveis Higiènics 

Tots els banys disposaran de taulell de silestone de 20mm encastat, porta-rotlles, dispensador de sabó i un mirall encastat a 90cm 

de terra com a màxim. Al bany adaptat s’instal·laran barres abatibles d’acabat inoxidable matisat. 
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MC5 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

5.1 Instal·lacions d’aigua 

Instal·lació de subministrament d’aigua 

Qualitat de l’Aigua 

L'aigua de la instal·lació ha de complir el que estableix la legislació vigent sobre l'aigua per a consum humà. 

Els materials que es vagin a utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua que subministren, s'han d'ajustar als 

següents requisits: 

a) per a les canonades i accessoris han d'emprar materials que no produeixin concentracions de substàncies nocives que excedeixin 

els valors permesos pel Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer; 

b) no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada; 

c) han de ser resistents a la corrosió interior; 

d) han de poder funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes; 

e) no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si; 

f) han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat; 

g) han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la migració de substàncies dels materials en quantitats que 

siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum humà; 

h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no han de disminuir la vida 

útil prevista de la instal·lació. 

Per complir les condicions anteriors es poden utilitzar revestiments, sistemes de protecció o sistemes de tractament d'aigua. 

La instal·lació de subministrament d'aigua ha de tenir característiques adequades per evitar el desenvolupament de gèrmens 

patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa (biofilm). 

Condicions Mínimes de Subministre 

La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips de l'equipament higiènic els cabals que figuren a la taula 2.1. del DB- HS4. 

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser: 

a) 100 kPa per a aixetes comuns; 

b) 150 kPa per fluxors i escalfadors 

La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 kPa. 

La temperatura d'ACS en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50ºC i 65ºC. 

Protecció Contra Retorns 

Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els punts que figuren a continuació, així com en 

qualsevol altre que resulti necessari: 

a) a la base de les muntants; 

b) abans de l'equip de tractament d'aigua; 

c) en els tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics; 

Les instal·lacions de subministrament d'aigua no podran connectar-se directament a instal·lacions d'evacuació ni a instal·lacions de 

subministrament d'aigua provinent d'un altre origen que la xarxa pública. 

En els aparells i equips de la instal·lació, l'arribada d'aigua es realitzarà de tal manera que no es produeixin retorns. 

Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidat de tal manera que sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la 

xarxa. 
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Estalvi d’aigua 

A les zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels lavabos i les cisternes han d'estar dotats de dispositius d'estalvi 

d'aigua. 

Dimensionat de la Xarxa d’Aigua 

El dimensionat de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram, i per a això es partirà del circuit considerat com més 

desfavorable que serà aquell que compti amb la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva altura geomètrica. 

El dimensionat dels trams es farà d'acord amb el procediment següent: 

a) el cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats pel mateix d'acord amb la taula 

2.1 de la DB-HS4. 

b) establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb un criteri adequat. 

c) determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de simultaneïtat corresponent. 

d) elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents: 

i) canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m / s 

ii) canonades termoplàstiques i multi capes: entre 0,50 i 3,50 m / s 

e) Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 

Els ramals d'enllaç als aparells domèstics es dimensionaran conforme al que s'estableix en la taula 4.2. del DB-HS4. 

Canonades 

Les canonades de proveïment dels aparells sanitaris es realitzarà mitjançant canonades de polietilè reticulat PEX, segons la norma 

UNE-EN ISO 15875-2, els diàmetres obtinguts en càlculs es reflecteixen en els esquemes de cada instal·lació. 

Cada tram s'ha dimensionat segons l'apartat 4.2.1 del document bàsic HS-4 del Codi tècnic de  d'edificació.  

Aïllament 

Els tubs d'abastament d'aigua freda i calenta s'han recobert amb aïllament tèrmic d'escuma elastòmera per a canonades que 

transporten fluids a temperatures entre -50ºC i 105 ºC, amb els següents gruixos: 

- Aigua Freda: Aïllant d'escuma elastòmera de 9 mm. 

- Aigua Calenta: Aïllant d'escuma elastòmera de 25 mm. 

Producció ACS 

Es disposa d’acumulador elèctric de 50 litres per a producció d’ACS 

El consum d’ACS es localitza al taller de restauració per a una aigüera i al bany de la 3a planta. Es preveu un consum d’ACS molt 

inferior a 50l/dia, per al normal funcionament del museu. 

Les instal·lacions s'han dissenyat i calculat i s'executaran i mantindran segons les exigències tècniques de benestar i higiene, 

eficiència energètica i seguretat establertes en el RITE. 

Determinació necessitats 

Per al càlcul dels cabals simultanis en el DB HS4 no es fixen requisits, per la qual cosa en el que segueix s'aplicarà la norma UNE 

149.201. 

Consums ACS 

El consum d’aigua calenta a s’estima en 25 litres dia. 

La demanda anual per a 150 dies de funcionament és de 3.750 litres d’ACS a 60ºC. 

Contribució solar mínima d’ACS 

No és necessària la contribució solar mínima ja que el consum diari d’ACS a 60ºC s’estima per sota els 50l/d, com s’estableix en el 

punt 1 de la DB HE 4. 
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5.2 Evacuació d’aigües 

La xarxa de sanejament d'evacuar les aigües residuals generades en els locals humits que tenen subministrament d'aigua. Per a 

això es dissenya una xarxa de sanejament formada pels següents elements: 

- Desguassos i derivacions dels aparells sanitaris dels locals humits. 

- Baixants verticals de sanejament. 

- Xarxa de col·lectors horitzontals. 

- Connexió de servei. 

Derivacions individuals 

S’utilitzarà el mètode d’adjudicació d’un número de unitats de desguàs (UD) a cada aparell sanitari i es considerarà l’aplicació del 

criteri de simultaneïtat estimant el que el seu ús sigui públic o privat. 

L’adjudicació de UDs a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals s’estableixen en funció de l’ús 

privat o públic segons la taula 4.1 HS-5. 

Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. 

Els pots sifònics es triaran en funció del nombre i mida de les entrades i amb l’alçada mínima recomanada per evitar que la 

descàrrega d’un aparell sanitari alt surti per un altre de menor alçada. 

Ramals col·lectors 

S’utilitzarà la taula 4.3 del DB-HS-5 pel dimensionat mínim de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i la baixant segons el 

nombre màxim d’unitats de desguàs i la pendent del ramal col·lector, s’indica la solució adoptada en el plànol de planta. 
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5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

Qualitat Tèrmica del Ambient 

L’exigència de qualitat tèrmica del l’ambient es considera satisfeta amb el disseny i dimensionat de la instal·lació Tèrmica. Per tant, 

tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins els valors establerts. 

Temperatura operativa 

És parteix de les següents dades: 

Activitat metabòlica:  1,2 – 5,0 met 

Grau de vestimenta estiu:  0,5 clo 

Grau de vestimenta hivern:   1,0 clo 

PPD:     10-15% (percentatge de persones descontentes) 

Les condicions interiors de disseny estaran compreses entre: 

 

Estació T.operativa  H.relativa 

  [ºC] [%] 

Estiu 23…25 45…60 

Hivern 20…22 40…50 

 

Les condicions interiors de disseny emprades són per a l’estiu una temperatura interior de 24ºC i per al hivern una temperatura 

interior de 21ºC. 

Velocitat mitjana de l’aire 

Per a una temperatura seca de 20 a 27ºC la velocitat mitja admissible en la zona ocupada serà de 0,14 m/s si la difusió és per 

mescla o de 0,11 m/s si la difusió és per desplaçament. 

Qualitat de l’aire Interior 

Cabal de renovació d’aire interior 

Per a les instal·lacions de pública concurrència, amb ús de museu d'acord amb el RITE li correspon una qualitat d'Aire IDA2 un 

cabal de 12,5 l/s per ocupant. Per les característiques del l'ús de l'edifici, amb simultaneïtats baixes entre espais. s'ha dotat de un 

sistema capaç de renovar l'aire amb caixes de ventilació. 

Filtració 

D’acord amb l’emplaçament on es troba situat l’edifici la qualitat de l’aire Exterior és classifica com a ODA1 (Aire Pur que pot 

contenir partícules solides de forma temporal).  

És selecciona el tipus de filtre segons la qualitat de l’aire exterior i la qualitat de l’aire interior obtenint una filtració F8, segons la 

norma UNE-EN 779. 

Aire Exterior 

Per a una qualitat d’aire interior IDA2 obtenim una aire d’extracció AE1, el qual pot ser retornat als locals. 

Justificació del compliment de l’Exigència d’Higiene 

És realitzaran obertures de serveis per a la neteja de conductes segons la norma UNE EN 12097:2007, realitzant un panell d’accés 

cada: 
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- No més d’una modificació de secció. 

- No més d’un canvi de sentit superior a 45º 

- No més de 7,5 metres de conducte. 

La porta o panell d’inspecció serà segons la norma UNE 12792. 

Carregues tèrmiques de refrigeració edifici principal 

 Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 

 (°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)  (W)  

Vestíbul/recepció/botiga 25 19,4 33,9 97,6 256 413 9 1.918 1.804 2.414 2.396 0,518 9.210 

Bany PB 25 19,4 4,7 13,5 0 26 0 143 61 127 81 0,57 437 

Magatzem PB 25 19,4 2,7 7,8 0 12 0 109 38 135 50 0,472 345 

Passadís PB 25 19,4 3,9 11,2 0 0 0 131 95 127 126 0,508 479 

Exposició 1 PB 25 19,4 11,5 33,1 0 21 0 445 182 381 242 0,55 1.272 

Exposició 2 PB 25 19 27,3 78,6 927 108 31 1.199 547 1.143 833 0,665 4.788 

Escala PB 25 19,4 8,9 25,6 0 18 0 202 95 127 126 0,635 569 

Audiovisual P1 25 19,4 28 74,5 598 63 27 1.079 547 1.143 726 0,607 4.184 

Escala P1 25 19,4 11,8 31,4 0 17 0 244 95 127 126 0,672 609 

Exposició 1 P1 25 19,4 37,7 100,3 1.499 42 50 1.623 729 1.525 968 0,678 6.436 

Exposició 2 P1 25 19 28,2 75 954 102 32 1.216 547 1.143 833 0,668 4.827 

Audiovisual P2 25 19 27,8 74,8 636 71 32 1.076 547 1.143 833 0,614 4.338 

Exposició 1 P2 25 19 38,3 103 1.499 43 50 1.635 729 1.525 1.110 0,679 6.591 

Exposició 2 P2 25 19 28,7 77,2 473 95 16 1.225 547 1.143 833 0,613 4.333 

Escala P2 25 19,4 11,9 32 0 17 0 245 95 127 126 0,674 610 

Escala P3 25 19 11,8 40,1 73 100 4 246 10 127 18 0,769 579 

Reserva P3 25 19,4 23,8 80,9 196 263 9 312 35 135 47 0,852 998 

Oficina P3 25 19,4 23,1 78,5 513 190 17 638 40 145 53 0,904 1.596 

Espai visitable P3 25 19,4 7,6 25,8 0 77 0 301 14 254 20 0,598 666 

Expo taller P3 25 19 19,6 66,6 0 169 0 841 43 762 69 0,57 1.884 

Servei P3 25 19,4 2,2 7,5 0 41 0 107 61 127 81 0,537 416 

Taller restauració P3 25 19,4 8,5 28,9 695 93 14 411 30 406 43 0,749 1.692 

CÀRREGA DE REFRIG. TOTAL 401,9 1.164,2 8.260 1.880 300 15.321 6.918 14.289 9.766 0,643 56.734 

Carregues tèrmiques de calefacció edifici principal 

 Tsi Àrea Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 

ZONES (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W)  

Vestíbul/recepció/botiga 21 33,9 97,6 756 213 602 8.841 10.412 

Bany PB 21 4,7 13,5 167 43 0 298 507 

Magatzem PB 21 2,7 7,8 75 24 0 186 286 

Passadís PB 21 3,9 11,2 0 35 0 465 501 

Exposició 1 PB 21 11,5 33,1 127 72 0 893 1.093 

Exposició 2 PB 20 27,3 78,6 702 164 70 2.592 3.528 

Escala PB 21 8,9 25,6 111 61 0 465 637 

Audiovisual P1 21 28 74,5 642 0 54 2.680 3.376 

Escala P1 21 11,8 31,4 103 0 0 465 568 

Exposició 1 P1 21 37,7 100,3 570 0 117 3.574 4.260 

Exposició 2 P1 20 28,2 75 682 0 72 2.592 3.346 

Audiovisual P2 20 27,8 74,8 643 0 58 2.592 3.293 
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Exposició 1 P2 20 38,3 103 556 0 113 3.456 4.124 

Exposició 2 P2 20 28,7 77,2 547 0 36 2.592 3.175 

Escala P2 21 11,9 32 103 0 0 465 568 

Escala P3 20 11,8 40,1 234 0 7 63 305 

Reserva P3 21 23,8 80,9 841 0 19 632 1.492 

Oficina P3 21 23,1 78,5 529 0 40 195 764 

Espai visitable P3 21 7,6 25,8 196 0 0 83 279 

Expo taller P3 20 19,6 66,6 268 0 0 242 510 

Servei P3 21 2,2 7,5 159 0 0 298 456 

Taller restauració P3 21 8,5 28,9 509 0 49 195 753 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ TOTAL  401,9 1.164,2 8.520 612 1.237 33.866 44.236 

Carregues tèrmiques de refrigeració edifici secundari 

 Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 

 (°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)  (W)  

Sala PB 25 19,4 45 193,5 837 458 18 1.875 42 1.906 113 0,626 5.249 

Exposició P2 25 19 47,7 133,6 647 137 16 1.950 61 1.906 139 0,591 4.856 

Passadís P2 25 19,4 6,7 18,8 0 1.402 0 174 79 127 110 0,925 1.893 

Tallers P3 25 19,4 23 75,9 184 1.608 1 1.098 22 1.219 99 0,703 4.231 

Aula didàctica P3 25 19,4 20,4 67,3 0 220 0 3.105 63 1.932 88 0,632 5.409 

Passadís P3 25 19,4 6,7 22,1 0 1.350 0 174 79 127 110 0,923 1.840 

CÀRREGA DE REFRIGERACIÓ TOTAL 149,5 511,2 1199 4.709 72 8.681 490 7.217 680 0,67 23.048 

Carregues tèrmiques de calefacció edifici secundari 

 Tsi Àrea Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 

ZONES (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) 

Sala PB 21 45 193,5 1.849 283 636 447 3.215 

Exposició P2 20 47,7 133,6 956 0 37 432 1.425 

Passadís P2 21 6,7 18,8 3.125 56 0 465 3.646 

Tallers P3 21 23 75,9 4.441 0 11 419 4.871 

Aula didàctica P3 21 20,4 67,3 579 0 0 372 951 

Passadís P3 21 6,7 22,1 2.980 0 0 465 3.445 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ TOTAL  149,5 511,2 13.930 339 683 2.600 17.553 

Equips de climatització 

La generació de calor i fred es realitzarà amb equips de bomba de calor d’expansió directa de cabal variable, disposant de 2 equips 

exteriors situats a la coberta de l’edifici.  

Unitats exteriors de bomba de calor: 

 

Panasonic ECOi EX ME2 model U-16ME2E8 

Capacitat calorífica  34,20 kW 

COP 5,35 

SCOP 3,44 

Potència tèrmica nominal refrigeració 29,20 kW 

EER 3,49 

ESEER 7,47 
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SEER 4,33 

Consum elèctric màxim 18,20 kW 

Dimensions (alt x ample x profunditat) 1.842 x 1.180 x 1.000 mm 

Pes net aproximat 315 kg 

Tipus de gas refrigerant R-410A 

 

Panasonic ECOi EX ME2 model U-12ME2E8 

Capacitat calorífica  32,27 kW 

COP 4,72 

SCOP 3,65 

Potència tèrmica nominal refrigeració 28,81 kW 

EER 3,76 

ESEER 8,28 

SEER 6,16 

Consum elèctric màxim 11,90 kW 

Dimensions (alt x ample x profunditat) 1.842 x 1.180 x 1.000 mm 

Pes net aproximat 270 kg 

Tipus de gas refrigerant R-410A 

Unitats interiors 

Emissor tipus Potencia calefacció 
Potencia 

refrigeració 
Localització 

FANCOIL S-56MR1E5 6,3 kW 5,6 kW Espai exposició [PB] 

FANCOIL S-45MT2E5A 5,0 kW 4,5 kW Espai exposició [PB] 

FANCOIL S-45MT2E5A 5,0 kW 4,5 kW Vestíbul / botiga [PB] 

FANCOIL S-106MT2E5A 11,4 kW 10,6 kW Espai exposició [P1] 

FANCOIL S-106MT2E5A 11,4 kW 10,6 kW Espai exposició [P2] 

FANCOIL S-56MR1E5 6,3 kW 5,6 kW Espai exposició [P2] 

FANCOIL S-56MR1E5 6,3 kW 5,6 kW Aula didàctica / tallers [P3] 

FANCOIL S-22MK2E5A 2,5 kW 2,2 kW Taller restauració [P3] 

FANCOIL S-28MK2E5A 3,2 kW 2,8 kW Exposició taller [P3] 

FANCOIL S-15MK2E5A 1,7 kW 1,5 kW Espai visitable [P3] 

FANCOIL S-36MK2E5A 4,2 kW 3,6 kW Oficina [P3] 

FANCOIL S-36MK2E5A 4,2 kW 3,6 kW Espai de reserva [P3] 

Canonades 

Totes les canonades i accessoris disposaran d’aïllament amb uns espessors mínims d’aïllament tèrmic segons les taules del RITE, 

quant els fluid que continguin: 

- Temperatura menor que l’ambient del local 

- Temperatura major de 40ºC i estiguin instal·lats en locals no calefactats 

- Instal·lació exterior 

- Circuits frigorífics per a climatització. 
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Conductes 

El càlcul i dimensionat de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com els elements complementaris s’ha realitzat conforme a la 

instrucció tècnica 1.3.4.2.10 del RITE. 

Els conductes hauran de ser estancs i l’aïllament tèrmic de la xarxa de conductes ha de garantir una pèrdua de calor inferior al 4% 

de la potència transportada, per a potències inferiors a 70kW tindrem uns espessors d’aïllament: 

 

 Interior [mm] Exterior [mm] 

Aire Calent 20 30 

Aire Fred 30 50 

Fins a 4mts. per a conductes de dimensions superiors a les citades anteriorment. 

Refredament gratuït 

La instal·lació objecte d’aquest projecte té una potència de refrigeració superior a 70 kW, per tant és necessari sistema de 

refredament gratuït, els recuperadors projectats disposen de bypass per a sistema de refredament gratuït per aire exterior. 

Recuperació de calor 

La instal·lació objecte d’aquest projecte té un cabal de ventilació de uns 0,78 m³/s i unes 3.700 hores de funcionament a l’any, és 

necessària doncs la instal·lació d’un recuperador de calor de l’aire d’extracció segons la IT 1.2.4.5.2. del RITE, segons la taula 

2.4.5.1 del mateix reglament la eficiència del recuperador de calor haurà de ser almenys del 44%. 

Zonificació 

El disseny de la instal·lació ha sigut realitzat tenint en compte la zonificació, per obtenir un elevat benestar i estalvi d’energia. Els 

sistemes s’han dividit en subsistemes, considerant els espais interiors i la seva orientació, així com l’ús d’ocupació i horari de 

funcionament. 

Sala de màquines 

Els locals on s’instal·len els equips generadors de calor no tenen consideració de sales de màquines segons la IT 1.3.4.1.2, ja que 

els equips s’instal·len a l’exterior, en la coberta de l’edifici. 

Protecció Contra Incendis 

La instal·lació objecte del present projecte, compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis de la 

secció SI del CTE, amb la sectorització en els passos de murs delimitadors de sectors i locals de risc. Els conductes de climatització 

portaran comportes tallafocs. quant creuin murs de sectorització. 
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SISTEMES DE VENTILACIÓ 

Cabals necessaris 

 Estança 
Superfície útil 

(m²) Ratí (m²/per) 
Ocupació 
[persones] Qualitat Aire Q [dm³/s] Q[m³/h] 

EDIFICI PRINCIPAL       

EP-PB-E1 Vestíbul/Recepció/Botiga 37,2 2 19 IDA2 12,5 855 

EP-PB-E2 Bany  4,7 3 2 50 L/S 50 360 

EP-PB-E3 magatzem 2,63 40 1 IDA4 5 18 

EP-PB-E4 Passadís 4,18 0 0 IDA2 12,5  

EP-PB-E5 Exposició 1 11,9 2 6 IDA2 12,5 270 

EP-PB-E6 Exposició 2 29,86 2 15 IDA2 12,5 675 

EP-PB-E7 Escala 8,76 0 0 IDA2   

 Total EP PB 99,23      

EP-P1-E8 Audiovisual 27,7 2 14 IDA2 12,5 630 

EP-P1-E9 Exposició 1 38,35 2 20 IDA2 12,5 900 

EP-P1-E10 Exposició 2 32,18 2 17 IDA2 12,5 765 

EP-P1-E11 Escala 11,76      

 Total EP P1 109,99      

EP-P2-E12 Audiovisual 27,7 2 14 IDA2 12,5 630 

EP-P2-E13 Exposició 1 38,35 2 20 IDA2 12,5 900 

EP-P2-E14 Exposició 2 32,18 2 17 IDA2 12,5 765 

EP-P2-E15 Escala 11,76      

 Total EP P2 109,99      

EP-P3-E16 Reserva 26,27 40 1 IDA2 12,5 45 

EP-P3-E17 Oficina 24,3 10 3 IDA2 12,5 135 

EP-P3-E18 Espai visitable 8,7 2 5 IDA2 12,5 225 

EP-P3-E19 Expo taller 25,89 2 13 IDA2 12,5 585 

EP-P3-E20 Taller Restauració 10,28 10 2 IDA2 12,5 90 

EP-P3-E21 Servei 2,22 3 1 IDA2 12,5 45 

EP-P3-E22 Escala 11,81 0 0 IDA2 12,5 0 

 Total EP P3 109,47     1080 

        

EDIFICI SECUNDARI       

ES-PB-E1 Sala PB 46,95 2 12 IDA2 12,5 540 

 Total ES PB 46,95     540 

ES-P2-E2 Passadís 8,28 0 0 IDA2 12,5 0 

ES-P2-E3 Exposició 47,77 2 12 IDA2 12,5 540 

 Total ES P2 56,05     540 

EP-P2-E4 Passadis 8,28 0 0 IDA3 8 0 

EP-P2-E5 Aula didàctica 23,89 2 12 IDA3 8 345,6 

EP-P2-E6 Tallers 19,72 2 10 IDA3 8 288 

 Total ES P3 51,89     633,6 

Caixes de ventilació 

S'han previst en projecte  per a la renovació de l'aire de les estances, un sistema de ventilació amb recuperadors entàlpics 

d'energia, amb els cabals suficients per a garantir la renovacions d'aire indicades en la taula anterior. 
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Els diferents espais d’exposició, l’aula didàctica i tallers del nou edifici es ventilen amb una caixa de ventilació per a cada planta, 

equipades amb recuperador de calor i sistema de refredament gratuït per bypass, de la marca Zehnder ComfoAir Q600. 

Les sales de l’espai de reserva, oficina, espai visitable i taller de restauració de planta 3a del edifici existent, es venti len amb una 

caixa de ventilació equipada amb recuperador de calor i sistema de refredament gratuït per bypass, de la marca S&P CADB/T 12 

CV, situada a la coberta de l’edifici. La ventilació es distribuirà per les diferents estances mitjançant conductes metàl·lics i reixes de 

ventilació. 

Conductes 

Els conductes d’aire i els seus accessoris s’hauran d’instal·lar segons indica la IT 1.2.4.2 S’han d’instal·lar obertures de servei a les 

xarxes de conductes per facilitar la seva neteja; les obertures es situaran segons indicat a la UNE 100.030:2005 i a una distància 

màxima de 10 m. 

Per a tot tipus de conductes. A tal efecte es poden utilitzar les obertures per l’acoblament a unitats terminals. 

Quan es travessi un element al que se li exigeix una determinada resistència al foc, la solució constructiva del conjunt ha de 

mantenir, com a mínim, la mateixa resistència 

La suspensió dels conductes de fibres és realitzarà d'acord amb la norma UNE 100.105, distancies compreses entre 2,40 i 1,20, i 

mai més de dues unions entre suports, en trams verticals és realitzaran segons norma UNE 100.102. 

De forma general els conductes d'aire es situaran sobre el forjat, en  llocs que permetin l'accessibilitat i inspecció dels seus 

accessoris, comportes i instruments de regulació i mesura. En els conductes no podran allotjar conduccions d'altres instal·lacions 

mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per elles. De forma general els conductes d'aire es situaran en llocs que permetin 

l'accessibilitat i inspecció dels seus accessoris, comportes i instruments de regulació i mesura. En els conductes no podran allotjar 

conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser creuats per elles. 

També els conductes complir el que estableix la normativa de protecció contra incendis CTE SI (Codi Tècnic de l'Edificació. 

Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi) que els sigui aplicable. En el nostre cas els conductes han de pertànyer a la classe B-

s3, d0 o una altra classificació més favorable. 

L'alineació dels conductes en les unions, els canvis de direcció o de secció i les derivacions es realitzaran amb els corresponents 

accessoris o peces especials normalitzades, centrant els eixos de les canalitzacions amb els de les peces especials, conservant la 

forma de la secció transversal i sense forçar els conductes. 

Els conductes flexibles han de complir amb la norma UNE-EN 13180. La longitud dels conductes flexibles des d'una xarxa de 

conductes a les unitats terminals a un valor màxim de 1,2 m, amb la finalitat de reduir les pèrdues de pressió i a més, exigeix que 

aquests conductes es muntin totalment estesos. 

Reixes de ventilació 

Les reixes de ventilació seran rectangulars amb aletes orientables per a la impulsió i amb aletes fixes per al retorn, aquestes aniran 

fixades en fals sostre i ajustades als cabals de sortida i retorn. 
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5.4 Instal·lacions elèctriques 

Classificació de la Instal·lació 

La instal·lació elèctrica del edifici del present projecte queda inclosa en el grup “ i ” com edifici  classificat com a instal·lació de 

pública concurrència d’acord amb la ITC-BT-28, segons la ITC-BT-04 precisa de Projecte Elèctric per a la seva execució per a 

qualsevol potència instal·lada. 

Descripció de la instal·lació 

Línia general d’alimentació 

Es conserva la línia general d’alimentació existent en l’edifici. 

Equips de comptatge i mesura 

Es conserva l’equip de protecció i mesura existent a l’edifici, aquest està situat a l’escala d’accés a la planta soterrani. 

Derivació individual 

La derivació individual estarà formada per conductors de coure d’aïllament RZ1-K 0,6/1kV, protegida mitjançant tub. 

El diàmetre d’aquest tub, que mai no serà inferior a 63mm, està indicats en els fulls de càlculs corresponents i dimensionat de 

manera que permetrà, en cas que sigui necessari, ampliar la secció del conductor inicialment instal·lats en un 100%. 

La derivació individual inclourà un fil de comandament, que serà de color vermell, de 1,5 mm² de secció mínima, per a possibilitar 

l’aplicació de diferents tarifes elèctriques. 

La caiguda de tensió màxima admissible per a les derivacions individuals en subministraments per a un únic usuari en que no existeix 

línia general d’alimentació, serà de l’1,5%. 

Quadres i Subquadres 

El quadre principal de l’edifici es situa a l’entrada de l’edifici, dins d’armari de la sala d’exposicions, no es disposa de subquadres. 

La composició del quadre general es detalla en els esquemes adjunts. 

Aquest quadre estarà preparat per allotjar: un interruptor general, interruptors diferencials d’alta sensibilitat per protecc ió de corrents 

de fuites o contactes indirectes, i els interruptors automàtics magneto tèrmics corresponents a cada circuit senyalitzats als esquemes 

i una previsió del 20 % de l’espai en reserva. 

Els quadres han de ser de doble aïllament i mantenir un grau de protecció IP-43, i en cada interruptor es disposarà una placa 

indicadora del circuit al que pertany. 

Cables i canalitzacions 

La instal·lació es farà amb conductors de coure aïllats, de tensió nominal no inferior a 750 V, tipus ES07Z1-K lliures d’halògens, 

segons norma UNE 211002  (possible sense armar), sota tubs protectors, o en Cables multipolar tipus RZ1-K(AS) 0.6/1kV en 

safates metàl·liques. 

La secció del conductors es calcularà d’acord amb el dit Reglament, en funció de la intensitat que els travessarà i la màxima caiguda 

de tensió admissible, considerant-ne el tram més desfavorable (veure l’apartat corresponent d’aquesta Memòria). 

Les dimensions de les canalitzacions estaran d’acord amb la quantitat, secció, i tipus dels conductors que continguin (ITC-BT -21). 

Tota la instal·lació es realitzarà sota tub de muntatge superficial, en pas per a cel–ras. El traçat de les canalitzacions exteriors es 

realitzarà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que delimiten el local, i aquestes sempre a una alçada 

mínima de 2,5 m des del terra. 
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Connexions 

Les derivacions o connexions, es faran en al interior de caixes de connexió del grau de protecció corresponent, mitjançant borns de 

connexió, no permetent-se la unió o connexió de dos cables mitjançant retorciment dels mateixos. Les caixes de connexió seran de 

PVC rígid. 

Les dimensions d’aquestes caixes serà tal que permeti allotjar en el seu interior de forma sobrant, tots els conductors que t ingui que 

allotjar. La profunditat equivalent, al menys, al diàmetre del tub més gran més un 50%. Les dimensions mínimes seran de 40 mm 

de profunditat i 80 mm de diàmetre o costat inferior. 

Mecanismes 

Els mecanismes a utilitzar a la zona de muntatge encastat o en muntatge superficial  (polsadors, interruptors, commutadors, presses 

de corrent, etc...) tindrà el grau de protecció corresponent per a cada dependència. 

Els interruptors, polsadors i commutadors seran en general, d’una intensitat nominal de 10 A i les presses de corrent generals, si 

existeixen, seran d'una intensitat nominal de 16 A disposant totes elles de pressa de terra incorporada. 

En les zones de dependències com són els vestuaris, magatzems, vestíbuls, … l’altura de muntatge dels interruptors i endolls serà 

de 1,00 m i 0,3 m respectivament sobre el paviment, en espais de administració i de 1,2 m en sales d’activitats. En el cas de que 

els interruptors o endolls vagin instal·lats per damunt de mostradors, l’altura de muntatge serà de 0,2 m per sobre la superfície 

horitzontal. 

Proteccions 

La instal·lació disposarà d’elements de protecció necessaris contra: 

- Sobreintensitats. S’han col·locat interruptors magneto tèrmics per aconseguir una bona protecció contra sobreintensitats i 

curt-circuits. La intensitat màxima admissible dels interruptors magneto tèrmics serà inferior a la intensitat màxima 

admissible de la mínima secció del cable del circuit i derivacions a les quals estan protegint 

- Contactes directes. La instal·lació es farà procurant que les parts actives no siguin accessibles a les persones, protegint 

convenientment les caixes de derivació i embornament a receptors, segons la instrucció ITC-BT-24. Es recobriran les parts 

actives de la instal·lació amb aïllament adequat que limiti la corrent de contacte a un màxim de 1 m. 

- Contactes indirectes. S’evitaran utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat que actuen desconnectant la instal·lació 

quan es produeixi una tensió indirecta de valor igual o superior a 24 Volts. 

En general, la derivació mínima serà de 1,5 mm² si la línia que alimenta està protegida amb un Pia de 10 A; de 2,5 mm² de secció 

si el Pia és de 16 A; de 4 mm² de secció si el Pia és de 20 A; 6 mm² de secció si el Pia és de 25 A; 10 mm² de secció si el Pia és 

de 32 A i 16 mm² de secció si el Pia és de 40 A. 

Instal·lacions en espais humits 

Per a la instal·lació en quarts de banys i lavabos es tindran en compte els quatre volums definits en la ITC-BT-027. 

No obstant els punts de llum en sostre es podran instal·lar sempre que quedin segons marca la instrucció anterior, a una alçada del 

terra superior a 2,25 m, i tindran un grau de protecció IPX4. 

Es realitzarà una presa de terra equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents (aigua freda, calenta, desguassos, etc.) 

en tots els banys, segons el que disposa el punt 2.2 de la ITC-BT-027. 

Xarxa de Terres 

Del quadre general als aparells de consum hi arribarem amb un conductor de coure d’igual secció i tensió nominal que els 

conductors actius fins a 16 mm² i de secció meitat per les seccions dels conductors actius superiors a 16 mm² . El color del cable 

de protecció serà, en general, de color verd-i-groc. 

A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i maniobra, maquinaria i 

lluminàries, així com motors, equips i botoneres de la instal·lació elèctrica i totes les parts metàl·liques de la resta d’instal·lacions. 

Les connexions es realitzaran bé amb terminals cargolats o bé amb soldadura. 

Els equips d’enllumenat d’emergència no es connectaran al circuit de terres si aquest són de classe II sense part metà l·liques 

accessible. En cas contrari, s’hauran de connectar les parts metàl·liques dels mateixos al circuit de terres. 
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Els conductors de posta a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant a les parts metàl·liques que es vulguin posar a terra 

com en l’elèctrode. 

No es tallaran els circuits de terres amb seccionadors, fusibles, interruptors manuals o automàtics, etc. 

Els equips informàtics utilitzaran la xarxa de terres general de l’edifici, ja que aquesta tindrà un valor inferior a 10 ohms i per tant serà 

perfectament apta per aquest tipus d’aparells. 

Càlculs Instal·lació elèctrica 

Consideracions Generals 

Es consideren conductors actius de la instal·lació els destinats a la transmissió d’energia elèctrica; en el cas que ens ocupa, seran 

actius els conductors de fase i el neutre. 

Per al càlcul de les seccions de les diferents línies i circuits de la instal·lació (línia repartidora, derivacions individuals, circuits interiors 

i/o d’alimentació directa a receptors), s’ha  de partir de la potència sol·licitada, la tensió de servei i la caiguda de tensió entre l’origen 

de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització. 

Aquesta caiguda de tensió serà inferior al 3% de la tensió nominal a l’origen de la instal·lació pels circuits d’enllumenat i del 5% pels 

altres usos. No obstant, aquests valors totals es descomponen en magnituds variables en funció de la tipologia de la instal·lació.  

Concretament, en el nostre cas de comptadors totalment centralitzats a la planta baixa de l’edifici, els diferents trams de la 

instal·lació compliran les següents limitacions: 

- Línia repartidora   0,5% de c.d.t. 

- Derivacions individuals  1% de c.d.t. 

- Circuits interiors:  

o Enllumenat  3% de c.d.t. 

o Altres Usos 5% de c.d.t. 

En funció de la Secció calculada s’adopta la secció normalitzada immediata superior, comprovant a partir d’aquesta, que la intensitat 

de corrent que circularà per la línia serà inferior a la màxima admissible que correspon a la secció normalitzada escollida, d’acord 

amb la ITC-BT-19 del Reglament Electrotècnic de BT. 

Càlculs Conductors 

Per a la determinació de les seccions dels conductors s’haurà de tenir en compte el Reglament de Baixa Tensió actualment en 

vigència, així com les Instruccions Complementàries que afecten al càlcul. En aquest annex poden veure’s els resultats dels càlculs. 

Donat que el subministrament s’efectua a 400/230 V i existeixen parts de la instal·lació que treballen en corrent trifàsic, i parts en 

monofàsic, es calcularan els conductors a partir de les següents fórmules: 

- Línies trifàsiques: 

 

                 W                                          Ö3 · l · I   

       I = --------------------                   V = ------------- 

            Ö3 · U · cos  Ф                              r · S 

 

- Línies monofàsiques: 

 

                  W                                     2 · l · I 

       I = ---------------                   V = -------------- 

             U · cos Ф                                r · S 

 

On: 

I = intensitat, en A, 

U = tensió, en V, 

l = longitud del conductor en m, 

S = secció del conductor, en mm² 

r = conductivitat del coure, de valor 56 
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Per al càlcul de la càrrega de cada conductor s’apliquen les ITCBT 44 i 47 per a receptors a motor i enllumenat de descàrrega, amb 

valors del coeficient de majoració de càrrega de 1.25 i de 1.8, respectivament. A més, es considera la longitud del centre de la 

càrrega de la línia, en cas de no tenir la càrrega puntualment connectada en l’extrem de la línia. En les línies que tenen més d’un 

motor connectat es majora només el més gran d’ells (ITCBT-47). 
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5.5 Instal·lacions d’il·luminació 

Enllumenat general 

La il·luminació de l’edifici es realitzarà en planta baixa al carrils electrificats de de Lux Light, amb focus LED, la il·luminació de planta 

tercera es realitzara amb el model FIL+ LED de la casa comercial LAMP.  

Totes les lluminàries es situaran a una altura mínima del terra de 2,5m excepte a la zona de taules de la planta primera, on es 

deixaran més properes al pla de treball per aconseguir a aquest el 500lux necessaris. Tota la il·luminació serà amb tecnologia LED i 

de color a definir per la DF. 

Tota la il·luminació d’emergència estarà incorporada a les lluminàries descrites i mitjançant equips amb bateria incorporada. 

Enllumenat instal·lacions 

Instal·lació amb pantalles de tubs fluorescents de 2x36W, accionades per interruptors de la sala. 
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5.6 Telecomunicacions: veu i dades 

Instal·lació d’un armari rack, completament equipat amb Pacth panell,  Switch de 19” POE , NAS amb 4 bahíes ampliable, equipats 

amb 2 discs durs de 6TB, amb SAI  de 19” de 3000VA. 

La canalització  es realitzar sota tubs de materials plàstics, rígids en els trams vistos i amb corrugats ,ens trasdossats i encastats, el 

cablejat es realitza amb categoria 6a. 

Els punts de treball estaran equipats amb 2 preses RJ45 categoria 6a,  l'Aula Didàctica es disposaran de dos punts de treball i dues 

preses addicionals. També s’hi realitzarà una preinstal·lació per un projector amb cable HDMI i USB per a projector. 

S’hauran de connectar aquest RACK; els sistema, les línies de veu i dades per a tots els punts de treball que es col·locaran, i  el 

CTTV.  

Caldrà contractar una nova línia de telèfon per l’ascensor existent, ja que actualment funciona per xarxa GSM. 
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5.7 Instal·lacions de protecció i seguretat 

S'instal·larà un sistema de seguretat contra intrusió grau tres, cablejat 6x0,22+2x0,75mm2, que comptarà en totes les portes 

d'accessos amb enclavaments de contacte magnètic, i detecció de moviment PIR, es disposarà d'una central d'alarma connectada a 

traves del RACK de telecomunicacions, és disposarà al vestíbul d'entrada d'un teclat per al control de la mateix. 

S’instal·larà un sistema de CTTV, amb càmeres distribuïdes degudament per tot el museu, connectades al NAS del Rack per a la 

gravació, el sistema de càmeres es alimentat per mitja POE del cables de Cat.6a. 
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5.8 Protecció contra incendi 

Sistema de detecció i alarma d’incendis 

S’equiparà totes les estances de l’edifici amb detectors òptics de fums, i polsadors manuals d’alarma convenientment repartits en 

totes les plantes de l’edifici. S’equipararà amb centraleta i sistema d’alarma. 

Extintors portàtils 

Es distribuiran extintors de pols seca polivalent de 21A-113B d’efectivitat mínima convenientment per tot l’edifici. I un extintor de 

CO2 al armari de instal·lacions. 

Enllumenat d’emergència 

L’edifici disposarà d’un enllumenat d’emergència i senyalització amb una autonomia de funcionament a plena càrrega d’una hora 

com a mínim. S’alimenta d’una bateria d’acumuladors i entra en funcionament automàtic en cas de manca d’enllumenat general o 

quan aquest baixi a menys del 70 % del seu valor nominal. S’ha instal·lat en llocs estratègics per a una evacuació segura de l’edifici. 

Les característiques exigibles als aparells són les definides per les normes UNE 20062 i la UNE 20392. 

La situació de l’enllumenat d’emergència i senyalització es grafia en els plànols. 

Comptaran amb enllumenat d’emergència els recorreguts d’evacuació fins a espai exterior segur, els itineraris accessibles i la zona 

on s’ubiqui el quadre de comandament elèctric. 

Sistema de boques d’incendis 

S’instal·la un sistema de boques d’incendi equipades de 25mm, amb una boca d’incendi equipada en cada planta, canonades d’acer 

i grup de bombament amb bomba elèctrica i bomba jockey situat a la planta baixa sota el primer replà de l’escala, es disposarà de 

dipòsit de reserva de 12.000 litres situat a la planta coberta de la nova escala d’emergència exterior. 
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5.9 Elevador vertical 

S’instal·larà un elevador vertical tipus SUBEO de VALIDA ACCESS o equivalent, de dimensions lliure de cabina de 1200x800mm, 

amb doble embarcament a 180º, sense fossar, de 2 parades, amb un recorregut aproximat de 1500mm, amb una càrrega màxima 

de 340kg, amb paviment de xapa llagrimada i tancaments de vidre. 
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ME1 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

En la mesura del possible, les obres no afectaran ni a tercers, ni al trànsit ni als vianants. Es procurarà que els moviments de 

maquinària, així com els aplecs de materials afectin el mínim possible a la via pública. 

Es protegiran especialment els trams de carrer afectats durant la intervenció. Si així ho considera necessari la Direcció Facultativa i 

Executiva, es tallarà el pas de vianants al voltant, deixant una zona de seguretat i fora de risc.  

S’haurà de comunicar a les diferents companyies de serveis urbans l’execució de les obres, de forma que al final de l’execució, tots 

els serveis necessaris estiguin donats d’alta. 

Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés, com l'abastament i el tancament temporal de l'obra, 

així com la posterior demolició de les obres provisionals i la restauració dels accessos, voreres i altres elements que per causa de 

l'obra s'hagin deteriorat. També aniran exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a la 

construcció de l’edifici. 

Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents connexions de servei 

provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec. 

Especificacions de l’obra 

Els edificis es situen al nucli antic, separats pel carrer del museu, un carrer estret d’uns 3,20 metres. Els 2 edificis són edificis entre 

mitgeres. L’edifici del museu existent disposa d’una façana posterior que dóna a un patit pati propietat del Bisbat de la La Seu 

d’Ugell, on es situarà la nova escala d’emergència. Aquest pati té un petit desnivell i una porta d’accés a la que s’hi pot arribar amb 

vehicles fàcilment. Els carrers tenen una pendent lleugera. 

Es tallaran els accessos al carrer del Museu des de la plaça fins al pas del final del carrer. Es proposa el pati (que es pot tancar en 

cas de necessitat) com a zona d’accés a l’obra, zona d’acopi de materials, etc. per tal que l’obra interfereixi el mínim per dintre del 

nucli antic i dins del propi museu. 

El solar disposa de tots els subministraments necessaris. 

Especificacions generals respecte a la organització dels treballs 

El carrer del Museu es tancarà des de la cantonada de la plaça fins a la façana del museu actual, col·locant una porta d’entrada per 

a vehicles i per a personal. Al pati posterior es preveu una zona d’aplec de material i una zona de casetes. També es preveu un espai 

per a la col·locació de les instal·lacions provisionals d’obra (lavabos, vestidors i oficina) i un altre espai per a l’aplec de material (veure 

plànols adjunts EBSS). 

A la zona on es situa l’obra es preveu la presència de restes arqueològiques. En cas de realitzar qualsevol tipus d’excavació, caldrà 

realitzar seguiment arqueològic. 

S’ubicarà i senyalitzarà la zona destinada a activitats auxiliars, com ara acopi de materials, residus, neteja de canaletes, barracons 

d’obra, zona de mecànica i proveïment de carburant de maquinaria, zona de contenidors, etc. 

Es realitzarà una comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris i es controlarà l’horari de l’obra segons la 

normativa vigent, de 8 a 22 hores, com a màxim. També es realitzarà una sessió a de formació dels operaris per informar-los de la 

gestió mediambiental que es farà a l’obra, i caldrà que a l’obra es disposi del registre conforme s’ha fet amb la signatura de les 

persones que l’han rebut. 

A l’obra no es permetrà netejar les canaletes de les cubes de formigó. 

Es farà una avaluació del consum d’aigua, ajustant-lo a les necessitats reals. Caldrà revisar que tota l’aixeteria de vestuaris i lavabos 

disposi de sistemes d’estalvi d’aigua. S’utilitzarà aigua no potable sempre que sigui possible en les activitats d’obra. 

Per tal de minimitzar el consum energètic, es farà un seguiment, una programació i una avaluació de les tasques. Es prioritzarà a 

obra l’ús d’aparells elèctrics que funcionin amb transformador, així com qualificacions tipus A de consum d’energia en tots els 

dispositius de l’obra. 

Caldrà verificar que s’han inclòs clàusules sobre el tractament de residus, abocaments i recollida d’olis i greixos en els contractes 

amb les empreses subcontractades. Es verificarà que la maquinaria te el marcatge CE i s’inspeccionarà que no presenti fuites d’oli. 

S’hauran de tenir, amb data vigent, els segells del gestor d’olis de l’empresa que realitzarà el canvi d’oli de la maquinaria. L’obra 

comptarà amb contenidors específics per a preveure l’emmagatzematge d’olis, greixos, gasoils i altres residus d’obra en cas 

d’abocaments accidentals, així com materials absorbents a l’obra. 
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Caldrà gestionar els residus seleccionant els transportistes i gestors autoritzats per a tractar els residus. Es disposaran de tots els 

contenidors necessaris per a la gestió de residus (inclòs els de residus especials). Es realitzarà una correcta segregació dels residus 

a l’obra, senyalitzant convenientment els contenidors. Es verificarà que el contenidor dels residus especials te la data d’inici 

d’emmagatzematge dels residus i esta degudament protegit, tapat i sobre terra impermeable. Es verificarà, també, que els residus 

especials no porten mes de 6 mesos emmagatzemats a l’obra o que es disposa de permís per ampliar el termini de permanència. En 

el cas de la presencia d’amiant, caldrà eliminar-lo abans de començar qualsevol activitat d’enderroc per evitar el trencament de 

peces d’amiant. 

Caldrà verificar l’existència de permisos per a connectar els lavabos provisionals d’obra a la xarxa de clavegueram. En el cas de no 

poder connectar-los a la xarxa de clavegueram, s’utilitzaran lavabos químics o be, s’impermeabilitzarà la fosa sèptica. 

Caldrà preveure una zona a l’obra dedicada a l’emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels residus. Se separaran 

els residus inerts de la resta de residus i s’assegurarà l’enviament dels residus perillosos a gestors autoritzats per aquest tipus de 

residus. Es prohibeix el dipòsit a abocador dels residus que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ, 

exceptuant els residus inerts. 

Caldrà mantenir els canals de comunicació amb la població propera a l’obra per tal de reduir la seva afectació. Els contenidors es 

situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació, complint les condicions que constin 

en la llicencia. Es comprovarà que no s’obstaculitza cap accés en general. 

Caldrà verificar la netedat de l’entorn mitjançant una inspecció visual (entorn, entrades i sortides de l’obra i zones d’aplec en ordre i 

sense brutícia causada per l’obra). Es verificaran, també, les condicions de seguretat a les zones d’accés, la senyalització i l’estat de 

la tanca. Quedarà totalment prohibida la col·locació a les vies urbanes de qualsevol tipus d’obstacle o d’objecte, o fer-hi instal·lacions 

que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. Es garantiran les condicions de netedat a l’entorn de 

l’obra. Es farà una estesa de graves a la sortida de l’obra per evitar embrutar el carrer. Es prohibirà la contaminació amb matèries 

que impliquin un risc, dany o molèstia greu per a les persones o els bens de qualsevol naturalesa. 

Per evitar la pols generada per l’obra, es regaran les zones de transit, extraient l’aigua de reg amb autorització administrativa. 

Es protegiran els materials que el vent pugui arrossegar. Al realitzar talls en peces i materials es farà de forma correcta, evitant 

generar pols i sorolls innecessaris. Es farà un emmagatzematge dels residus per evitar que aquests provoquin olors. 
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ME2 SERVEIS AFECTATS 

L’àmbit on es desenvolupen les obres presenta afectacions a la vialitat del carrer del Museu, fet que es tindrà en compte i es 

prendran les mesures de protecció i accessibilitat pertinents durant la durada de les obres. 

No es situa cap contenidor o línia de contenidors en l’àmbit de l’obra que calgui desplaçar. 

La xarxa de sanejament discorre pel carrer del Museu. Es desconeix si hi ha xarxa de sanejament al pati posterior, tot i que si que hi 

ha embornals. El museu actual i les actuacions realitzades en l’edifici de l’ampliació ja tenen les connexions al sanejament realitzat, 

tant de pluvials com de fecals. El present projecte preveu la connexió a les escomeses actuals. 

La xarxa de fontaneria arriba per la façana posterior del museu. Es preveu realitzar la renovació de la xarxa i la modificació de 

l’escomesa. No es disposa d’un hidrant a menys de 100m. Previsiblement es disposarà un a menys de 100 metres amb la futura 

renovació de la xarxa. 

La xarxa d’electricitat discorre aèria pel carrer del Museu, per la façana del museu actual. Caldrà desplaçar el traçat per la façana del 

museu (sense augmentar dimensions del cablejat) per tal d’evitar la servitud a través de la nova passera que comunicarà els 2 

edificis. No es preveu la modificació ni el desplaçament de l’escomesa. Es preveu l’ampliació de la potència. 

No hi ha xarxa de gas al carrer del Museu. 

La xarxa de telecomunicacions discorre aèria pel carrer del Museu, per la façana de la Casa del Metge Serra. Caldrà desplaçar el 

traçat per la façana de la Casa del Metge Serra (sense augmentar dimensions del cablejat) per tal d’evitar la servitud a través de la 

nova passera que comunicarà els 2 edificis. No es preveu la modificació ni el desplaçament de l’escomesa. 

 

 

ME3 TERMINIS D’EXECUCIÓ 

S’ha fet una previsió de durada total de les obres de 6 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució 

d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.  

El projecte preveu l’execució de l’obra en 2 lots (lot A1+A2 i lot B), cadascun en una única fase. 
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ME4 PLA DE TREBALLS 

S’adjunta gràfic amb el pla de treballs a realitzar, detallant la duració i l’ordre de les feines. 
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I. MEMÒRIES I ANNEXOS 

CN COMPLIMENT DE NORMATIVA 

CN1 RELACIÓ DE LA NORMATIVA APLICABLE 



 
NORMATIVA APLICABLE EDIFICACIÓ 

 

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), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

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

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

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

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

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 

 
 

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) 

 
 
 
 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 
NORMATIVA APLICABLE EDIFICACIÓ 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

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

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

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

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 

 

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 

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) 



 
NORMATIVA APLICABLE EDIFICACIÓ 

 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

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

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

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

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

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

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

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

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

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

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

 
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

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

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

 

 

 



 
NORMATIVA APLICABLE EDIFICACIÓ 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació 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)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

 



 
NORMATIVA APLICABLE EDIFICACIÓ 

 

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 solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

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

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

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

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

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

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

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

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

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

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

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



 
NORMATIVA APLICABLE EDIFICACIÓ 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del m ismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

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

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

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

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

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

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

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



 
NORMATIVA APLICABLE EDIFICACIÓ 

 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

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

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

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

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

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

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

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

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

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

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. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

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



 
NORMATIVA APLICABLE EDIFICACIÓ 

 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

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

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

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

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

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

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

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

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

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

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MEMÒRIES I ANNEXOS 

CN COMPLIMENT DE NORMATIVA 

CN2 COMPLIMENT CTE 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MEMÒRIES I ANNEXOS 

CN COMPLIMENT DE NORMATIVA 

CN2 COMPLIMENT CTE 

JUSTIFICACIÓ CTE DB-SE – Seguretat estructural 



 
COMPLIMENT DB-SE 

 
 

SE - SEGURETAT ESTRUCTURAL 

La justificació d’aquest apartat s’inclou al Volum 1 de Memòries i Annexos, capítol 4 Annexos a la memòria, a l’apartat AN1 

‘Memòria de l’estructura’. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MEMÒRIES I ANNEXOS 

CN COMPLIMENT DE NORMATIVA 

CN2 COMPLIMENT CTE 

JUSTIFICACIÓ CTE DB-SI: Seguretat en cas d'incendi 



 
COMPLIMENT DB-SI 

 
 

SI - SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

La justificació d’aquest apartat s’inclou al Volum 1 de Memòries i Annexos, capítol 4 Annexos a la memòria, a l’apartat AN5 ‘DBSI’. 
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SUA 1 - SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 

1.1 Lliscament dels paviments 

LOCALITZACIÓ I TIPUS DE PAVIMENT PENDENT CLASSE 

Zones interiors seques 

Paviments interiors 0% 1 

Escales * 0% 2 

Rampes interiors - 2 

Zones interiors humides 

Vestíbul general i serveis higiènics 0% 2 

Zones exteriors 

Paviments escala exterior  0% 3 

* No s’actua a l’escala de l’interior de l’edifici, que conservarà el paviment existent. 

 

1.2 Discontinuïtat dels paviments 

 CTE PROJECTE 

Ressalts en junts ≤ 4 mm 0 mm 

Elements sortints del nivell del paviment ≤ 12 mm 0 mm 

Angle entre el paviment i els sortints que excedeixen de 6 mm en les 

seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones ≤ 45º 0º 

Pendent màxima per a desnivells de 50 mm com màxim, excepte per a 

accés des de espai exterior ≤ 25 % 0 % 

Perforacions o buits en sòls de zones de circulació Ø ≤ 15 mm 0 mm 

Alçada de les barreres de protecció usades per a la delimitació de les 

zones de circulació ≥ 80 cm 90 cm 

Nombre mínim de graons en zones de circulació que no inclouen un 

itinerari accessible. Excepte en els casos següents: 

a) en zones d'us restringit, 

b) en les zones comuns dels edificis d'us Residencial Habitatge, 

c) en els accessos i en les sortides dels edificis, 

d) en l'accés a una tarima o escenari. 

3 0 

 

1.3 Desnivells 

1.3.1 Protecció dels desnivells 

 CTE PROJECTE 

Barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals 

com verticals) balconades, finestres, etc. amb diferència de cota 'H’ H ≥ 55 cm 110 cm 

Senyalització visual i tàctil en zones d'ús públic amb H ≤ 55 cm Distància cantell ≥ 25 

cm 
≥ 25 cm 
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1.3.2 Característiques de les barreres de protecció 

1.3.2.1 Alçada 

 CTE PROJECTE 

Diferències de cota de fins 6 metres ≥ 900 mm 1100 mm 

Altres casos * ≥ 1100 mm 1100 mm 

Forats d'escala d'ampla menor que 400 mm ≥ 900 mm 900 mm 

* No s’actua a l’escala de l’interior de l’edifici, que conservarà la barana existent. 

 

Mesura de l'alçada de la barrera de protecció (veure gràfic) 

 

1.3.2.2 Resistència 

 

Resistència i rigidesa de les barreres de protecció enfront a forces horitzontals. 

Veure taules 3.1 i 3.2 (Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació) 

 

1.3.2.1 Característiques constructives 

 CTE PROJECTE 

No són escalables   

No seran fàcilment escalables pels nens: 

- No existiran punts de recolzament en l'alçada accessible (Ha) 

- Sortints horitzontals (H) entre 30 i 50 cm 

- Sortints horitzontal (H) entre 50 i 80 cm 

 

300 ≤ Ha ≤ 500 mm 

H ≤ 5 cm 

H ≤ 15 cm 

 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

Limitació de les obertures al pas d'una esfera Ø ≤ 100 mm 100 mm 

Alçada de la part inferior de la barana ≤ 50 mm 0 mm 
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1.4 Escales i rampes 

1.4.1 Escales d’ús restringit: traçat lineal 

Les escales existents de l’interior de l’edifici cap a la planta soterrani conservaran l’amplada dels trams existents. Seran tractades 

d’ús restringit i no seran accessibles als visitants del museu. No s’actua en la seva forma constructiva. 

1.4.2 Escales d’ús general (escala exterior) 

1.4.2.1 Graons 

 CTE PROJECTE 

Petjada (tram lineal) ≥ 280 mm 280 mm 

Petjada en el costat més estret (tram corb) ≥ 170 mm Sense trams corbs 

Petjada en el costat més ample (tram corb) ≤ 440 mm Sense trams corbs 

Contrapetja 

130 ≤ C ≤ 185 mm 

540 ≤ 2C + H ≤ 700 

mm 
153 ≤ C ≤ 164 mm 

 

A l’escala interior existent de l’edifici no es realitza cap actuació. 

1.4.2.2 Trams 

 CTE PROJECTE 

Número mínim d'esglaons per tram 3 Compleix 

Alçada màxima que salva cada tram 
Ús Públic ≤ 2,25 m 

Altres ≤ 3,20 m Compleix 

En una mateixa escala tots els esglaons tenen la mateixa contrapetja Compleix 

En trams rectes tots els esglaons tenen la mateixa petjada Compleix 

En trams corbs, tots els esglaons tenen la mateixa petjada amidada al llarg de tota línia equidistant d'un 

dels costats de l'escala - 

En trams mixts, la petjada amidada en el tram corb és major o igual a la petjada en les parts rectes - 

Amplada útil del tram (lliure d’obstacles) d’escala d’ús general: Escala 

d’Emergència - Ús Pública Concurrència * 
1100 mm 1100 mm 

* No s’actua a l’escala de l’interior de l’edifici, que conservarà l’amplada de trams existent. 
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1.4.2.3 Replà  

 CTE PROJECTE 

Entre trams d’una escala amb la mateixa direcció: 

- Ample del replà intermedi 

- Longitud del replà intermedi, mesurada sobre el seu eix 

 

≥ Ample de l’escala 

≥ 1000 mm 

 

- 

- 

Entre trams d’una escala amb canvi de direcció: 

- Ample del replà intermedi * 

- Longitud del replà intermedi, mesurada sobre el seu eix * 

 

≥ Ample de l’escala 

≥ 1000 mm 

 

> 1100mm 

Compleix 

* No s’actua a l’escala de l’interior de l’edifici, que conservarà l’amplada dels replans existents. 

     

1.4.2.4 Passamans 

 CTE PROJECTE 

Passamans continu: 

- Obligatori en un costat de l'escala 

- Obligatori en ambdós costats de l'escala * 

 

Desnivell ≥ 550 mm 

Ample escala ≥ 1200 

mm 

 

- 

Compleix 

Passamans intermedis: 

- Són necessaris quan l'ample del tram supera el límit de la norma 

- Separació entre passamans intermedis 

 

≥ 2400 mm 

≤ 2400 mm 

 

- 

- 

Altura dels passamans 900 ≤ H ≤ 1100 mm 900 mm 

Separació del passamà del parament vertical 

El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà ≥ 40 mm 40mm 

* El passamà es perllonga 30cm en els extrems, en ambdós costats 
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1.4.3 Rampes 

No n’hi ha en el projecte. 

1.4.4 Passadissos esglaonats d’accés a localitats en graderies i tribunes 

No n’hi ha en el projecte. 

 

1.5 Neteja dels envidraments exteriors 

Tots els envidraments exteriors es netegen des de la mateixa planta, fins a una alçada màxima < 6 metres. 

 

Es compleixen les limitacions geomètriques per a l'accés des de l'interior (veure figura). 

 

 



 
COMPLIMENT DB-SUA 

 

SUA 2 - SEGURETAT DAVANT EL RISC D'IMPACTE O D'ATRAPAMENT 

2.1 Impacte 

2.1.1 Impacte amb elements fixes 

 CTE PROJECTE 

Alçada lliure en zones de circulació: 

- d'us restringit 

- d’altres usos 

 

≥ 2,10 m 

≥ 2,20 m 

 

≥ 2,10 m 

≥ 2,20 m 

Alçada lliure en brancals de portes ≥ 2,00 m ≥ 2,00 m 

Alçada dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin 

situats sobre zones de circulació ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m 

Vol dels elements sortints en zones de circulació amb altura compresa 

entre 0.15 m i 2 m, mesura a partir del sòl ≤ 0,15 m 0,15 m 

Es disposen elements fixos que restringeixen l'accés a elements volats amb altura inferior a 2 m Compleix 

2.1.2 Impacte amb elements practicables 

En zones d'us general, l'escombrat de la fulla de portes laterals a vies de circulació no envaeix el 

passadís si aquest té una amplària < 2,50 metres 
Compleix 

 

2.1.3 Impacte amb elements fràgils 

Superfícies vidriades situades en les àrees amb el risc d'impacte: CTE PROJECTE 

Amb barrera de protecció SUA 1, Apartat 3.2 Compleix 

Sense barrera de protecció: 

- Diferència de cota a ambdós costats entre 0,55 m i 12 m 

- Diferència de cota a ambdós costats major que 12 m 

- Altres casos 

Nivell 2 Compleix 

Nivell 1 Compleix 

Nivell 3 Compleix 
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2.1.4 Impacte amb elements insuficientment perceptibles 

Grans superfícies vidriades: CTE PROJECTE 

Senyalització inferior 0,85 < h < 1,1 m Compleix 

Senyalització superior 1,50 < h < 1,70 m Compleix 

Alçada del travesser per a senyalització inferior 0,85 < h < 1,1 m Compleix 

Separació de muntants ≤ 0,60 m 0,90 m 

 

Portes de vidre que no disposen d'elements que permetin la seva 

identificació: 

CTE PROJECTE 

Senyalització inferior 0,85 < h < 1,1 m Compleix 

Senyalització superior 1,50 < h < 1,70 m Compleix 

Alçada del travesser per a senyalització inferior 0,85 < h < 1,1 m Compleix 

Separació de muntants ≤ 0,60 m 0,90 m 

 

2.2 Atrapament 

 CTE PROJECTE 

Distància des de la porta corredissa (accionament manual) fins a l'objecte 

fix més pròxim 
≥ 0,20 m No n’hi ha 

Es disposen dispositius de protecció adequats al tipus d'accionament per a elements d'obertura i 

tancament automàtics. 
No n’hi ha 
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SUA 3 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC D'EMPRESONAMENT EN RECINTES 

1 Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l'interior i les persones puguin quedar accidentalment 

atrapades dins del mateix, existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des de l'interior del recinte. Excepte en el cas 

dels banys o els lavabos d’habitatges, aquests recintes tindran il·luminació controlada des del seu interior. 

2 En zones d'us públic, els lavabos accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran d'un dispositiu a l'interior, fàcilment 

accessible, mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència perceptible des d'un punt de control i que permeti a 

l'usuari verificar que la seva trucada ha estat rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones. 

3 La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris accessibles, en 

les que s'aplicarà l'establert en la definició dels mateixos a l'annex A Terminologia (com a màxim 25 N, en general, 65 N quan 

siguin resistents al foc). 

4 Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual batents/pivotants i lliscants 

equipades amb pestells de mitja volta i destinades a ser utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema de tancament 

automàtic i portes equipades amb ferramentes especials, com per exemple els dispositius de sortida d'emergència) s'emprarà 

el mètode d'assaig especificat en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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SUA 4 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

4.1 Enllumenat normal en zones de circulació 

 CTE PROJECTE 

Zona Il·luminació mínima [lux] 

Exterior 
Exclusiva per a persones 

Escales 20 > 20 

Resta de zones 20 > 20 

Per a vehicles o mixtes 20 > 20 

Interior 
Exclusiva per a persones 

Escales 100 > 100 

Resta de zones 100 > 100 

Per a vehicles o mixtes 50 > 50 

Factor d'uniformitat mitja fu ≥ 40 % > 40 % 

 

4.2 Enllumenat d’emergència 

4.2.1 Dotació 

Comptaran amb enllumenat d'emergència: CTE PROJECTE 

Recorreguts d'evacuació Compleix 

Aparcaments la superfície construïda dels quals excedeixi de 100 m² No n’hi ha 

Locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció Compleix 

Locals de risc especial Compleix 

Llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat Compleix 

Els senyals de seguretat Compleix 

 

4.2.2 Disposició de les lluminàries 

 CTE PROJECTE 

Altura de col·locació H ≥ 2 m Compleix 

 

Es disposarà una lluminària en: CTE PROJECTE 

Cada porta de sortida Compleix 

Assenyalant l'emplaçament d'un equip de seguretat Compleix 

Portes existents en els recorreguts d'evacuació Compleix 

Escales (cada tram rep il·luminació directa) Compleix 

En qualsevol canvi de nivell Compleix 

En els canvis d'adreça i en les interseccions de passadissos Compleix 
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4.2.3 Característiques de la instal·lació 

 CTE PROJECTE 

Serà fixa Compleix 

Disposarà de font pròpia d'energia Compleix 

Entrarà en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en les zones d'enllumenat normal Compleix 

L'enllumenat d'emergència en les vies d'evacuació ha d'arribar a, almenys, el 50% del nivell 

d'il·luminació requerit al cap de 5 segons i el 100% als 60 segons 
Compleix 

4.2.4 Condicions de servei que s'han de garantir (durant una hora des de la fallada) 

 

 CTE PROJECTE 

Vies d'evacuació d'amplària ≤ 2m 
Luminància en l'eix central ≥ 1 lux Compleix 

Luminància en la banda central ≥ 0,5 luxes Compleix 

Vies d'evacuació d'amplària > 2m 
Poden ser tractades com a diverses 

bandes d'amplària ≤ 2m 
 Compleix 

 

 CTE PROJECTE 

Relació entre il·luminació màxima i mínima al llarg de la línia central ≤ 40:1 Compleix 

Punts on estiguin situats: equips de seguretat, instal·lacions de protecció 

contra incendis i quadres de distribució de l'enllumenat 
Il·luminació ≥ 5 luxes Compleix 

Valor mínim de l'Índex de Rendiment Cromàtic (Ra) Ra ≥ 40 Compleix 

4.2.5 Il·luminació dels senyals de seguretat 

 CTE PROJECTE 

Il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat ≥ 2 cd/m² Compleix 

Relació entre la il·luminació màxima/mínima dintre del color blanc o de 

seguretat 
≤ 10:1 Compleix 

Relació entre la il·luminació Lblanca, i la luminància Lcolor > 10 
≥ 5:1 Compleix 

≤ 15:1 Compleix 

Temps en el qual s'ha d'arribar a cada nivell d'il·luminació 
≥ 50 % --> 5 s Compleix 

100 % --> 60 s Compleix 
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SUA 5 - SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D'ALTA OCUPACIÓ 

Les condicions establertes en aquesta secció són d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, 

altres edificis d'us cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors dempeus. 

Per tant, per a aquest projecte, no és d'aplicació. 

 

SUA 6 - SEGURETAT DAVANT EL RISC D’OFEGAMENT 

Aquesta secció és aplicable a les piscines d'us col·lectiu, excepte les destinades exclusivament a competició o a ensenyament, les 

quals tindran les característiques pròpies de l'activitat que es desenvolupi.  

Queden excloses les piscines d'habitatges unifamiliars, així com els banys termals, els centres de tractament de hidroteràpia i altres 

dedicats a usos exclusivament mèdics, els quals compliran el disposat en la seva reglamentació específica. 

Per tant, per a aquest projecte, no és d'aplicació. 

 

SUA 7 - SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 

Aquesta secció és aplicable a les zones d’ús Aparcament (el que exclou els garatges d’un habitatge unifamiliar) així com les vies de 

circulació de vehicles existents als edificis. 

Per tant, per a aquest projecte, no és d’aplicació. 
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SUA 8 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER L'ACCIÓ DEL LLAMP 

Els edificis a on es manipulen substancies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives i els edificis la qual alçada sigui 

superior a 43 m desposaran sempre d’un sistema de protecció contra el raig d’eficiència E superior o igual a 0,98, segons el indicat 

en l’apartat 2.  

Aquest cas no és el nostre edifici. Per poder saber si necessitem aquest tipus d’instal·lació es realitzarà el següent càlcul: 

 

És necessari aquest tipus d’instal·lació quan: 

Ne(freqüència d’impactes) > Na (risc admissible) 

L’expressió que pot determinar la Ne i Na són: 

Ne= Ng. Ae . C1 . 10-6 (nº impactes/any) 

on 

Ng Densitat d’impactes sobre el terreny (nº impactes/any, Km2), obtinguda segons figura 1.1 (Secció 

SU8) 

Ae Superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m2, que es la delimitada 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. 

C1 Coeficient relacionat amb l’entorn, segons taula 1.1. (Secció SU8) 

3

5432

10.
...

5,5 
CCCC

Na

 

on: 

C2 coeficient en funció del tipus de construcció, conforme a la taula 1.2; (Secció SU8) 

C3 coeficient en funció del contingut de l’edifici, conforme a la taula 1.3 (Secció SU8) 

C4 coeficient en funció del ús de l’edifici, conforme a la taula 1.4 (Secció SU8) 

C5 coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es realitzen en l’edifici, 

conforme a la taula 1.5 (Secció SU8). 

 

En el nostre cas no necessitem una instal·lació de protecció contra el llamp per ser la freqüència de impactes (Ne) menor que el risc 

admissible (Na). 
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Taula de verificació: 
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SUA 9 - ACCESSIBILITAT 

9.1 Condicions d'accessibilitat 

En el present projecte es compleixen les condicions funcionals i de dotació d'elements accessibles contingudes en el Document 

Bàsic DB-SUA 9, amb la finalitat de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones 

amb discapacitat. 

9.1.1. Condicions funcionals 

Accessibilitat en l'exterior de l'edifici 

La parcel·la disposa d'un itinerari accessible que comunica la via pública i les zones comuns exteriors amb l'entrada principal a 

l'edifici. 

Accessibilitat entre plantes de l'edifici 

L'edifici disposa de: 

 - Ascensor accessible que comunica les plantes que no són d'ocupació nul·la amb les d'entrada accessible a l'edifici. 

- Rampa accessible (conforme a l'apartat 4, SUA 1) que comunica el nivell exterior amb el nivell interior de la planta baixa 

de l’edifici. 

Les plantes accessibles per a usuaris de cadira de rodes estan comunicades amb les plantes amb entrada accessible a l'edifici i amb 

les quals tenen elements associats a aquestes zones comunitàries mitjançant un element accessible (ascensor accessible o previsió 

del mateix, o rampa accessible). 

 

L’equipament és accessible per a usuaris de cadira de rodes en la seva totalitat mitjançant elements accessibles. 

Accessibilitat en les plantes de l'edifici 

Les plantes amb accés accessible disposen d'un itinerari accessible que comunica aquest accés amb els usos de l'edifici, amb les 

zones d'us comunitari i amb els elements associats a usos de l'edifici accessibles per a usuaris de cadira de rodes. 

9.1.2 Dotació de los elements accessibles 

 

Usos de l'edifici accessibles: 
CTE PROJECTE 

Per a usuaris de cadira de rodes Segons reglamentació aplicable Compleix 

Per a usuaris amb discapacitat auditiva Segons reglamentació aplicable Compleix 

Places d'aparcament accessibles 
1 plaça accessible per a usuaris de cadira de rodes / per 

cada 50 places d’aparcament No n’hi ha 

Mecanismes 

Els interruptors, els dispositius d'intercomunicació i els polsadors d'alarma són mecanismes totalment accessibles. 
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9.2 Condició i característiques de la informació i senyalització per l'accessibilitat 

9.2.1. Dotació 

Se senyalitzaran els següents elements accessibles: CTE PROJECTE 

Entrades a l'edifici accessibles Compleix 

Itineraris accessibles Compleix 

Ascensors accessibles Compleix 

Zones dotades amb bucle magnètic o altres sistemes adaptats per a persones amb discapacitat 

auditiva Compleix 

Places d'aparcament accessibles No n’hi ha 

9.2.2. Característiques 

1 Les entrades a l'edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places d'aparcament accessibles i els serveis higiènics 

accessibles (bany, cabina de vestuari i dutxa accessible) se senyalitzen mitjançant SIA, complementat, si escau, amb fletxa 

direccional. 

2 Els ascensors accessibles se senyalitzen mitjançant SIA. Així mateix, compten amb indicació en Braille i aràbic en alt relleu a una 

alçada entre 0.80 i 1.20 m, del nombre de planta en el brancal dret en el sentit de sortida de la cabina. 

3 Els serveis higiènics d’ús general es senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe amb alt relleu i contrast cromàtica, a una 

altura entre 0,80 i 1,20m, del número de planta al brancal dret en sentit de la sortida de la cabina. 

4 Les bandes senyalitzadores visuals i tàctils seran de color contrastant del paviment, amb relleu d’altura 3±1mm a interiors i 

5±1mm a exteriors. Les exigides a l’apartat 4.2.3 de la Secció SUA1 per a senyalitzar l’arrencada de les escales, tindran 80cm de 

longitud en el sentit de la marxa, amplada de l’itinerari i estarà acanalat de forma perpendicular a l’eix de l’escala. Les exigides per a 

senyalitzar l’itinerari accessible fins al punt de trucada accessible o fins al punt d’atenció accessible, seran acanalades de forma 

paral·lela a la direcció de la marxa i d’amplada 40cm. 

5 Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat (SIA) s'estableixen en la norma UNE 

41501:2002. 
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HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 

Àmbit d'aplicació 

Aquesta secció s'aplica als murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny i als tancaments que estan en contacte 
amb l'aire exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Els sòls elevats 
es consideren sòls que estan en contacte amb el terreny. Les mitgeres que hagin de quedar descobertes perquè no s’ha 
edificat en els solars confrontants o perquè la superfície de les mateixes excedeix a les de les confrontants es 
consideren façanes. Els sòls de les terrasses i els dels balcons es consideren cobertes. 

La comprovació de la limitació d'humitats de condensació superficials i intersticials s’ha de realitzar segons el que 
estableix la Secció HE-1 Limitació de la demanda energètica del DB HE Estalvi d'energia. 

1 Murs en contacte amb el terreny 

En aquest cas, el projecte no contempla cap actuació a les zones de l’edifici on existeixen murs en contacte amb el 
terreny i per tant aquest apartat no és d’aplicació. 

2 Terres en contacte amb el terreny 

En aquest cas, el projecte no contempla cap actuació a les zones de l’edifici on existeixen terres en contacte amb el 
terreny i per tant aquest apartat no és d’aplicació. 

3 Façanes 

3.1Grau d’impermeabilització 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes enfront de la penetració de les precipitacions s'obté a la taula 2.5 en 
funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i del grau d’exposició al vent corresponents al lloc d'ubicació de l'edifici. 
Aquests paràmetres s’obtenen de la figura i de la taula 2.6 del apartat 2.3 del DB HS 1. 

Zona Pluviomètrica: III (Isona i Conca Dellà) 

Zona Eòlica: C (Catalunya) 

Grau d’exposició al vent: V3 Per zona eòlica C, altura de l’edifici inferior a 15m i zona pluviomètrica III  3 

Altura de coronació de la façana sobre el Terreny: <15 m. 

Classe d’entorn: E0 

Grau d’impermeabilització exigit: 3 
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FAÇANA DE PEDRA VISTA EXTRADOSSADA 

SOLUCIÓ ADOPTADA (B3+C1): Façana cara vista amb cambra d’aire no ventilada. (Edifici ampliació) 

Façana de pedra existent vista amb extradossat interior de plaques de guix laminat. 

 

FAÇANA AMB ACABAT ARREBOSSAT 

SOLUCIÓ ADOPTADA (R1+B2+C1): Façana amb revestiment continu amb cambra d’aire no ventilada i aïllament situat 
a l’interior del full principal (Façana de remunta a l’edifici museu existent).  

 

Façana de doble fulla formada per fulla ceràmica de maó foradat de 9cm, aïllament de llana mineral, cambra d’aire de 
5cm, fulla ceràmica de mig peu i acabat arrebossat de morter remolinat. 
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3.2 Condicions dels punts singulars 

Han de respectar-se les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, així com les de continuïtat o 
discontinuïtat relatives al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi. 

3.2.1 Juntes de dilatació 

1 Han de disposar-se juntes de dilatació a la fulla principal de tal forma que cada junta estructural coincideixi amb una 
d’elles i que la distància entre juntes de dilatació contigües sigui com a màxim la que s’estableix a la taula 2.1 Distància 
entre juntes de moviment de fàbriques sustentades del DB-SE-F Seguretat Estructural: Fàbrica. 

 

2 A les juntes de dilatació de la fulla principal ha de col·locar-se una segellant sobre el reblert introduït a la junta. Han 
d’utilitzar-se reblerts i segellant de materials que tinguin una elasticitat i una adherència suficients per tal d’absorbir els 
moviments previstos de la fulla i que siguin impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant 
ha de ser major o igual que 1cm i la relació entre els seu espessor i la seva amplada ha d’estar compresa entre 0,5 i 2. 

3 En façanes arrebossades s'han d'enrasar amb el parament de la fulla principal sense arrebossar. Quan s'utilitzin xapes 
metàl·liques en les juntes de dilatació, s'ha de disposar de les mateixes de tal forma que aquestes cobreixin, a ambdós 
costats de la junta, una banda de mur de 5 cm com a mínim i cada xapa ha de fixar-se mecànicament en dita banda i 
segellar-se en el seu extrem corresponent. 

4 El revestiment exterior ha d’estar previst de juntes de dilatació de tal forma que la distància entre juntes contigües sigui 
suficient per evitar l’esquerdada. 

 

3.2.2 Arrancada de la façana des de la fonamentació 

1 Han de disposar-se una barrera impermeable que cobreixi tot l’espessor de la façana, a més de 15cm per damunt del 
nivell del sòl exterior per tal d’evitar l’ascens d’aigua per capil·laritat o adoptar-se alguna altra solució que produeixi el 
mateix efecte. 

2 Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, per a protegir-la d’esquitxades, 
ha de disposar-se d’un sòcol de material del qual el seu coeficient de succió sigui menor que el 3%, de més de 30cm 
d’altura sobre el nivell del sòl exterior que cobreixi l’impermeabilitzant del mur o la barrera impermeable disposada entre 
el mur i la façana, i segellar-se la unió amb la façana a la seva part superior, o ha d’adoptar-se una altra solució que 
produeixi el mateix efecte. 
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3 Quan no sigui necessària la disposició del sòcol, el remat de la barrera impermeable a l’exterior de la façana ha de 
realitzar-se disposant un segellat. 

3.2.3 Encontre de la façana amb els forjats 

1 Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats i es tingui revestiment exterior continu, ha d’adoptar-se una de 
les dos solucions següents: 

a) Disposició d’una junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests deixant una 
folgança de 2cm que ha d’omplir-se després de la retracció de la fulla principal amb el material el qual la seva 
elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat i protegir-se de la filtració amb un goteró. 

b) Reforç del revestiment exterior amb xarxes disposades al llarg del forjat de tal forma que sobrepassin l’element 
fins a 15cm per damunt del forjat i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. 

c) Quan en altres casos es disposa una junta de desolidarització, aquesta ha de tenir les característiques 
anteriorment mencionades. 

 

3.2.4 Encontre entre la façana amb els suports 

1 Quan la fulla principal estigui interrompuda pels suports, en el cas de façana amb revestiment continu, s'ha de reforçar 
aquest amb armadures disposades en tota la llargada del suport de tal forma que el sobrepassin 15 cm per ambdós 
costats. 

2 Quan la fulla principal estigui interrompuda pels suports, se es col·loquen peces de menor gruix que la fulla principal 
per la part exterior dels suports, per aconseguir l'estabilitat d'aquestes peces, s'ha de disposar d'una armadura o 
qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte (vegi's la següent figura). 

 

3.2.5 Encontre de la càmera d'aire ventilada amb els forjats i les llindes: 

1 Quan la càmera quedi interrompuda per un forjat o una llinda, s'ha de disposar un sistema de recollida i evacuació de 
l'aigua filtrada o condensada en la mateixa. 

2 Com a sistema de recollida d'aigua s'ha d'utilitzar un element continu impermeable (lamina, perfil especial, etc.) 
disposat en tot el fons de la càmera. amb inclinació cap a l'exterior, de tal manera que la vora superior estigui situada, 
com a mínim, a 10 cm del fons i a menys de 3 cm per sobre del punt més alt del sistema d'evacuació (vegi's la següent 
figura). Quan es disposi una làmina, aquesta s'ha d'introduir en la fulla exterior de tot el seu gruix. 

3 Per l'evacuació s'ha de disposar un dels següents sistemes: 
d) a) Un conjunt de tubs de material estanc que condueixin l'aigua a l'exterior, separats 1,5 m com a màxim 

(vegi's la següent figura); 
e) b) Un conjunt de nafres de la primera filada desproveïdes de morter, separades 1,5 m com a màxim, en tota la 

llargada de les quals es prolonga fins l'exterior l'element de recollida disposat en el fons de la cambra. 
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3.2.6 Encontre de la façana amb les fusteries 

1 Ha de segellar-se la junta entre el cèrcol i el mur amb un cordó que ha d’estar introduït amb un passa juntes practicat 
al mur de forma que quedi encaixat entre els dos costats paral·lels. 

 

2 Quan la fusteria estigui reculada respecte del parament exterior de la façana, ha de rematar-se l’ampit amb un 
trencaaigües per tal d’evacuar cap a l’exterior l’aigua de la pluja que li arribi i evitar que arribi a la part de la façana 
immediatament inferior al mateix i disposar-se d’un goteró situat a la llinda per tal d’evitar que l’aigua discorri per la part 
inferior de la llinda cap a la fusteria o adoptar-se solucions que produeixin els mateixos efectes. 

3 El trencaaigües ha de tenir una pendent mínima cap a l’exterior de 10º com a mínim, ha de ser impermeable o 
disposar-se sobre la barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part posterior i per ambdós 
costats del trencaaigües i que tingui una pendent cap a l’exterior de 10º com a mínim. El trencaaigües ha de disposar 
d’un goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de la façana almenys 2cm, i que la seva entrega 
lateral al muntant ha de ser de 2cm com a mínim. 

4 La junta de les peces amb goteró han de tenir la forma del mateix per no crear a través d’ella un pont cap a la façana. 

 

3.2.7 Ampits i remats superior de les façanes 

1 Els ampits han de rematar-se amb cavallons o esquenes d’ase per tal d’evacuar l’aigua de la pluja que arriba a la seva 
part superior i evitar que arribi a la part de la façana immediatament inferior al mateix o ha d’adoptar-se una altra solució 
que produeixi el mateix efecte. 

2 Els cavallons han de tenir una inclinació de 10º com a mínim, han de disposar de goterons a la cara inferior dels 
sortints cap on discorre l’aigua, separats dels paraments corresponents de l’ampit a menys de 2cm i han de ser 
impermeables o han disposar-se sobre una barrera impermeable que tingui una pendent cap a l’exterior de 10º com a 
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mínim. Han de disposar-se juntes de dilatació cada dos peces quan siguin de pedra o prefabricades i cada 2m quan 
siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons han de realitzar-se de tal manera que siguin impermeables amb un 
segellat adequat. 

3.2.8 Ancoratges 

1 Quan els ancoratges d’elements tals com baranes o astes es realitzin en un pla horitzontal de la façana, la junta entre 
l’ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s’impedeixi l’entrada d’aigua a través d’ella mitjançant el 
segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o un altre element que produeixi el mateix efecte. 

3.2.9 Ràfecs i cornises 

1 Els ràfecs i les cornises de constitució contínua han de tenir una pendent cap a l’exterior per a evacuar l’aigua de 10º 
com a mínim i els que sobresurtin més de 20cm del pla de la façana han de: 

a) Ser impermeables o tenir la cara superior protegida per una barrera impermeable, per tal d’evitar que l’aigua es 
filtri a través d’ells. 

b) Disposar a l’encontre amb el parament vertical d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que 
s’estenguin cap amunt almenys 15cm i el seu remat superior s’ha de resoldre de forma similar a la descrita, 
per tal d’evitar que l’aigua es filtri a la trobada i al remat. 

c) Disposar d’un goteró a la vora exterior de la cara inferior per tal d’evitar que l’aigua de la pluja evacuada arribi a 
la façana per la part immediatament inferior al mateix. 

2 En el cas de que no s’ajustin a les condicions abans exposades han d’adoptar-se altres solucions que produeixin el 
mateix efecte. 

3 La junta de les peces amb goteró han de tenir la forma del mateix per tal de no crear a través d’ella un pont cap a la 
façana. 

4 Cobertes 

4.1 Grau d’impermeabilitat 

Per a les cobertes el grau d'impermeabilitat exigit és únic i independent de factors climàtics. Qualsevol solució 
constructiva assoleix aquest grau d'impermeabilitat sempre que es compleixin les condicions indicades a continuació. 

Les característiques de les condicions constructives del mateix han de correspondre amb les especificades en l'apartat 
2.4.2; de l’apartat 2 del DB HS1. 

4.2 Condicions de les solucions constructives 

1 Les cobertes han de disposar dels següents elements: 

a) Un sistema de formació de pendents quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el seu suport 
resistent no tingui la pendent adequada al tipus de protecció i d’impermeabilització que s’utilitzi; 

b) Una barrera de vapor immediatament sota l’aïllament tèrmic quan, segons el càlcul descrit a la secció HE1 
del DB “Estalvi d’Energia”, es prevegi que s’hagin de produir condensacions a aquest element; 

c) Una capa separadora sota l’aïllament tèrmic, quan s’hagi d’evitar el contacte entre materials químicament 
incompatibles; 

d) Un aïllament tèrmic, segons es determini a la secció HE1 del DB “Estalvi d’energia”; 

e) Capa separadora sota la capa d’impermeabilització, quan s’hagi d’evitar el contacte entre materials 
químicament incompatibles o l’adherència entre la impermeabilització i l’element que serveix de suport en 
sistemes no adherits; 

f) Una capa d’impermeabilització quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el sistema de formació 
de pendents no tingui la pendent exigida a la taula 2.10 o el solapament de les peces de la protecció sigui 
insuficient; 

g) Una capa separadora entre la capa de protecció i la capa d’impermeabilització, quan: 

a. S’hagi d’evitar l’adherència entre ambdues capes; 
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b. La impermeabilització tingui una resistència petita al punxonament estàtic 

c. S’utilitzi una capa de protecció com a solera flotant col·locada sobre suports, grava, una capa de 
formigó, una capa d’aglomerat asfàltic disposada sobre una capa de morter o terra vegetal; en 
aquest últim cas a més a més ha de disposar-se immediatament per sobre de la capa 
separadora, una capa drenant i sobre aquesta una capa filtrant; en cas d’utilitzar-se grava la 
capa separadora ha de ser d’antipunxonament; 

h) Una capa separadora entre la capa de protecció i l’aïllament tèrmic, quan 

a. S’utilitzi terra vegetal com a capa de protecció; a més a més ha de disposar-se immediatament 
per damunt d’aquesta capa separadora, una capa drenant i sobre aquesta una capa filtrant; 

b. La coberta sigui transitable per a vianants; en aquest capa separadora ha de ser 
d’antipunxonament; 

c. S’utilitzi grava com a capa de protecció; en aquest cas la capa separadora ha de ser filtrant, 
capaç d’impedir el pas d’àrids fins i d’antipunxonament; 

i) Una capa de protecció, quan la coberta sigui plana, a menys que la capa d’impermeabilització sigui 
autoprotegida: 

j) Una teulada, quan la coberta sigui inclinada, a menys que la capa d’impermeabilització sigui 
autoprotegida; 

k) Un sistema d’evacuació d’aigües, que pot constar de canalons, boneres i sobreeixidors, dimensionats 
segons el càlcul descrit a la secció HS5 del DB-HS. 

4.3 Condicions dels components 

4.2.1 Sistema de formació de pendents 

1 El sistema de formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients enfront a les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per a la rebuda o fixació de la resta de components. 

2 Quan el sistema de formació dependents sigui l’element que serveix de suport a la capa d’impermeabilització, el 
material que el constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma d’unió de dit 
impermeabilitzant a ell. 

3 El sistema de formació de pendents en cobertes planes ha de tenir una pendent cap als elements d’evacuació d’aigua 
inclosa dins els intervals que figuren a la taula 2.9 en funció de l’ús de la coberta i del tipus de protecció. 

 

 

SOLUCIÓ ADOPTADA: Coberta plana invertida amb paviment flotant. 

Coberta plana invertida sobre forjat, formada per capa de formigó de pendents lleuger, làmina impermeable, 10cm 
d’XPS, capa geotèxtil i paviment sobre cap de morter. Situada a la coberta per instal·lacions. 

- Formació de pendents: Pendent mínima/màxima: 1.0% / 5.0% (1) 
- Tipus d'impermeabilització: Làmina impermeable formada per membrana de dues làmines de densitat 

superficial 7.2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 sobre capa separadora 
- Aïllant tèrmic (2): Poliestirè extruït 10cm (XPS) (3) sobre capa separadora 
- Làmina de geotèxtil de 110 g/m2 
- Paviment sobre capa de morter 
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Notes: 
(1) Aquesta dada s'obté de la taula 2.9 de DB HS 1 Protecció davant de la humitat. 
(2) Segons es determina en DB HE 1 Estalvi d'energia. 
(3) S'ha de disposar una capa separadora sota l'aïllant tèrmic, quan s'hagi d'evitar el contacte entre materials químicament 
incompatibles. 

 

SOLUCIÓ ADOPTADA: Coberta inclinada amb acabat de teula àrab. 

Coberta inclinada amb estructura de biguetes prefabricades de formigó formada per encadellat ceràmica, barrera de 
vapor, 8cm d’aïllament de llana mineral amb taulell de fusta, làmina impermeable i acabat de teula àrab. Cel-ras de guix 
laminat inferior amb 16cm d’aïllament de llana mineral. Situada a la coberta general de l’edifici. 

- Barrera contra el vapor: Barrera de vapor amb vel de polietilè de 150g/m2 tipus ROTHO VAPOR 150 o 
equivalent 

- Aïllament tèrmic (2): ONDUTHERM BASIC LR80+H19 (3) 
- Taulell de suport d’encadellat ceràmic  
- Tipus d'impermeabilització: Material bituminós / ONDULINE DRS BT50 e=2,4mm amb llistons de PVC o 

equivalent 
- Pendent: 27,5%, cal impermeabilització (1), amb acabat de teula àrab 
 

Notes: 
(1) Aquesta dada s'obté de la taula 2.9 de DB HS 1 Protecció davant de la humitat. 
(2) Segons es determina en DB HE 1 Estalvi d'energia. 
(3) S'ha de disposar una capa separadora sota l'aïllant tèrmic, quan s'hagi d'evitar el contacte entre materials químicament 
incompatibles. 

4.2.2 Aïllament tèrmic 

1 El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la 
solidesa necessària enfront les sol·licitacions mecàniques. 

2 Quan l’aïllament tèrmic estigui en contacte amb la capa d’impermeabilització, ambdós materials han de ser 
compatibles, en cas contrari ha de disposar-se una capa separadora entre ells. 
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3 Quan l’aïllament tèrmic es disposi damunt la capa d’impermeabilització i quedi exposat al contacte amb l’aigua, dit 
aïllament ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació. 

4.2.3 Capa d’impermeabilització 

1 Quan es disposi una capa d’impermeabilització, aquesta ha d’aplicar-se i fixar-se d’acord amb les condicions per a 
cada tipus de material constitutiu de la mateixa. 

2 Es poden utilitzar els materials especificats en els punts 2.4.3.3.1 a 2.4.3.3.5 de l’apartat 2.4.3.3 Capa 
d’impermeabilització del DB HS. 

4.2.4 Capa de protecció 

1 Quan es disposi una capa de protecció, el material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de 
les condicions ambientals previstes i ha de tenir un pes suficient per a contrarestar la succió del vent. 

2 Es poden utilitzar els materials especificats en els punts 2.4.3.5.1 a 2.4.3.5.4 de l’apartat 2.4.3.5 Capa de protecció 
del DB HS. 

4.2.5 Teulada 

1 Ha d’estar constituïda per peces de cobertura tals com teules, pissarra, plaques, etc. El solapament de les peces s’ha 
d’establir d’acord amb la pendent de l’element que les serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de 
la coberta, tals com la zona eòlica, tormentes i altitud topogràfica. 

2 Ha de rebre’s o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per tal de garantir la seva estabilitat depenent de la 
pendent de la coberta, l’altura màxima del faldó, el tipus de peces i el solapament de les mateixes, així com la ubicació 
de l’edifici. 

4.2.6 Terra flotant 

1 El terra flotant pot ser de peces recolzades sobre suports, rajoles soltes amb aïllament tèrmic incorporat o altres 
materials de característiques anàlogues. 

2 Les peces recolzades sobre suports han de disposar-se horitzontalment. Els suports ha d’estar dissenyats i fabricats 
expressament per a aquesta finalitat, han de tenir una plataforma de recolzament per a repartir les càrregues i han de 
disposar-se sobre la capa separadora en el pla inclinat d’escorrentia. Les peces han de ser resistents als esforços de 
flexió als que hagi de ser sotmesos. 

3 Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. 

4.3 Condicions dels punts singulars 

4.3.1 Cobertes planes 

1 Han de respectar-se les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o 
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi. 

4.3.1.1 Juntes de dilatació 

1 Ha de disposar-se juntes de dilatació de la coberta i la distància entre juntes contigües ha de ser com a màxim 15m. 
Sempre que existeixi una trobada amb un parament vertical o una junta estructural ha de disposar-se una junta de 
dilatació coincidint amb aquests elements. Les juntes han d’afectar a les diferent capes de la coberta a partir de 
l’element que serveix de suport resistent. Les vores de es juntes han de ser aixamfranats , amb un angle de 45º 
aproximadament, i la seva amplada ha de ser major a 3cm. 

2 Quan la capa de protecció sigui de solat fixe, han de disposar-se juntes de dilatació a la mateixa. Aquestes juntes han 
d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament del solat i disposar-se: 

a) Coincidint amb les juntes de coberta 
b) Al perímetre exterior i interior de la coberta i a les trobades amb paraments verticals i elements passants 
c) En quadrícula, situades a 5m com a màxim en cobertes no ventilades i a 7,5m com a màxim en cobertes 

ventilades, de forma que les dimensions entre juntes guardin com a màxim la relació 1:1,5 
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3 A les juntes s’hi ha de col·locar un segellat disposat sobre un reblert introduït a l’interior. El segellat ha de quedar 
enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. 

4.3.1.2 Trobada de la coberta amb un parament vertical 

1 La impermeabilització ha de perllongar-se pel parament vertical fins a una altura de 20cm com a mínim per damunt de 
la protecció de la coberta. 

2 La trobada amb el parament ha de realitzar-se arrodonint amb un radi de curvatura de 5cm aproximadament o 
aixamfranant a mesura anàloga segons el sistema d’impermeabilització. 

 

3 Per a que l’aigua de les precipitacions o la que llisqui pel parament no es filtri pel remat superior de la 
impermeabilització, aquest es realitzarà: 

a) Una regata de 3x3cm com a mínim en la que s’ha de rebre la impermeabilització amb morter en bisell formant 
aproximadament un angle de 30º amb la horitzontal. 

b) Una reculada la profunditat amb respecte la superfície externa del parament vertical ha de ser major que 5cm i 
la seva altura per damunt de la protecció de la coberta ha de ser major que 20cm. 

c) Mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable previst d’una pestanya almenys a la seva part superior, que serveix de 
base a un cordó de segellat entre el perfil i el mur. Si a la part inferior no hi ha pestanya, l’aresta ha de ser 
arrodonida per evitar que es pugui punxonar la làmina. 

4.3.1.3 Punt de trobada de la coberta amb la vora lateral 

1 El punt de trobada s'ha de realitzar mitjançant una de les formes següents: 

2 Prolongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre la part frontal de la volada o el parament; 

3 Disposant-se un perfil angular amb l'ala horitzontal, que ha de tenir una amplada major que 10 cm, ancorada al faldó 
de tal forma que l'ala vertical despengi per la part exterior del parament com un trencaaigües i allargant la 
impermeabilització sobre l'ala horitzontal. 

4.3.1.4 Encontre de la coberta amb una bonera o un canaló 

1 La bonera o canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que 
s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10cm d’amplada com a mínim a la banda superior. 

2 La bonera o canaló ha d’estar prevista d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. 
En cobertes transitables aquest element ha d’estar enrasat amb la capa de protecció i en cobertes no transitables, ha de 
sobresortir de la capa de protecció. 

3 L’element que servei de suport de la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant de les boneres o en tot el 
perímetre dels canalons lo suficient per a que després d’haver-se disposat l’impermeabilitzant sigui existint una pendent 
adequada en el sentit de l’evacuació. 

 

4 La impermeabilització ha de perllongar-se 10cm com a mínim per damunt de les ales. 

5 La unió de l’impermeabilitzant amb l’embornal i el canaló ha de ser estanca. 
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6 Quan la bonera es disposi en la part horitzontal de la coberta, s'ha de situar separat 50 cm, com a mínim, dels punts 
de trobada amb els paraments verticals o en qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. 

7 La vorera superior de la bonera ha de quedar per sota el nivell d'escolament de la coberta. 

8 Quan la bonera es disposi en un parament vertical, la bonera ha de tenir secció rectangular. S'ha de disposar un 
impermeabilitzant que cobreixi l'ala vertical, que s'estengui fins 20 cm, com a mínim, per sobre la protecció de la coberta 
i l'acabament superior del qual es faci segons el que s'ha descrit en l'apartat 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protecció davant de 
la humitat. 

9 Quan es disposi un caneló, la seva vora superior ha de quedar per sota el nivell d'escolament de la coberta i ha d'estar 
fixat a l'element que serveix de suport. 

10 Quan el caneló es disposi en el punt de trobada amb un parament vertical, l'ala del caneló de la part del punt de 
trobada ha d'ascendir pel parament i ha de disposar una banda impermeabilitzant que cobreixi la vora superior de l'ala, 
de 10 cm, com a mínim, d'amplada centrada sobre aquesta vora resolta segons el que s'ha descrit en l'apartat 
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protecció davant de la humitat. 

4.3.1.5 Sobreeixidors 

1 En les cobertes planes que tinguin un parament vertical que les delimiti en tot el seu perímetre, han de disposar-se 
sobreeixidors en els següents casos: 

a) Quan en la coberta existeixi un sol baixant; 
b) Quan es prevegi que, si s'empasta un baixant, degut a la disposició dels baixants o de les vessants de la 

coberta, l'aigua acumulada no pugui evacuar per altres baixants; 
c) Quan l'obturació d'un baixant pugui produir una càrrega en la coberta que comprometi l'estabilitat de l'element 

que serveix de suport resistent. 

2 La suma de les àrees de les seccions dels sobreeixidors ha de ser igual o major que la suma de les de baixants que 
evacuen l'aigua de la coberta o de la part de la coberta a la què serveixin. 

3 El sobreeixidor ha de disposar-se a una alçada intermitja entre la del punt més baix i la del més alt de l'entrega de la 
impermeabilització al parament vertical (vegi's la següent figura) i en tot cas a un nivell més baix de qualsevol accés a la 
coberta. 

 

4 El sobreeixidor ha de sobresortir 5, com a mínim, de la cara exterior del parament vertical i disposar-se amb un 
pendent favorable a l'evacuació. 

4.3.1.6 Punt de trobada de la coberta amb elements passants 

1 Els elements passants s'han de situar separats 50 cm, com a mínim, dels punts de trobada amb els paraments 
verticals i dels elements que sobresurtin de la coberta. 

2 S'han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ, que han d'ascendir per l'element passant 20 
cm, com a mínim, per sobre de la protecció de la coberta. 

4.3.1.7 Ancoratge d'elements 

1 Els ancoratges d'elements han de realitzar-se d'una de les següents formes: 
a) Sobre un parament vertical per sobre l'acabament de la impermeabilització; 
b) Sobre la paret horitzontal de la coberta de forma anàloga a l'establerta pels punts de trobada amb els elements 

passants o sobre una bancada recolzada en la mateixa. 



 
COMPLIMENT CTE DB-HS 

 
 
 

4.3.1.8 Racons i cantonades 

1 En els racons i les cantonades s'han de disposar d'elements de protecció prefabricats o realitzats in situ fins una 
distància de 10 cm, com a mínim, des del vèrtex format pels dos plànols que conformen el racó o la cantonada i el pla 
de la coberta. 

4.3.1.9 Accessos i obertures 

1 Els accessos i les obertures situades en un parament vertical han de realitzar-se d’una de les següents formes: 
c) Disposant un desnivell de 20 cm d’alçada, com a mínim, per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb 

un impermeabilitzant que el cobreixi i ascendeixi pels laterals del forat fins una alçada de 15 cm, com a mínim, 
per sobre d’aquest desnivell; 

d) Disposant-los retranquejats respecte del parament vertical 1 m, com a mínim, el terra fins l’accés ha de tenir 
un pendent de 10% cap a fora i ha de ser tractat com la coberta, excepte pels casos d’accés en balconeres 
que aboquen l’aigua lliurement sense ampits, on el pendent mínima és del 1%. 

2 Els accessos i les obertures situades en el parament horitzontal de la coberta s’han de realitzar disposant, al voltant del 
forat, un ampits d’una alçada per sobre la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzant segons el 
que s’ha descrit en l’apartat 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protecció davant de la humitat. 

4.3.2 Cobertes inclinades 

1 Han de respectar-se les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o 
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi. 

4.3.2.1 Encontre de la coberta amb un parament vertical 

1 A l’encontre de la coberta amb un parament vertical ha de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats 
in situ. 

2 Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25cm d’altura per sobre de 
la teulada i el seu acabament ha de realitzar-se de forma similar a la descrita a les cobertes plantes. 

3 Quan l’encontre es produeixi a la part inferior del faldó, ha de disposar-se un canaló i realitzar-se segons el disposat a 
l’apartat 4.3.1.9. 

4 Quan l’encontre es produeixi a la part superior o lateral del faldó, els elements de protecció han de col·locar-se per 
damunt de les peces de teulada i perllongar-se 10cm com a mínim des de l’encontre.  

 

 

4.3.2.2 Ràfec 

1 Les peces de la teulada han de sobresortir 5cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el 
ràfec. 
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2 Quan la teulada sigui de pissarra o de teula, per evitar les filtració d’aigua a través de la unió de la primera filada de 
teulada i el ràfec, ha de realitzar-se a la cantonada un recalcament d’assentament de les peces de la primera filada de tal 
forma que tinguin la mateixa pendent que les de les següents, o ha d’adoptar-se qualsevol altra solució que produeixi el 
mateix efecte. 

4.3.2.3 Costat lateral 

1 Al costat lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5cm o elements protectors realitzats 
in situ. En l’últim cas el lateral pot rematar-se amb peces especials o peces normals que volin 5cm. 

4.3.2.4 Aiguafons 

1 Als aiguafons han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 

2 Les peces de la teulada han de sobresortir 5cm com a mínim sobre l’aiguafons. 

3 La separació entre les peces de la teulada dels dos faldons ha de ser de 20cm com a mínim. 

4.3.2.5 Carener 

1 Al carener han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5cm com a mínim sobre les peces de la teulada a 
ambdós faldons. 

2 Les peces de la teulada de la última filada horitzontal superior i les del carener han de fixar-se. 

3 Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’un carener en un canvi de direcció o en un encontre de 
careners aquest encontre ha d’impermeabilitzar-se amb peces especials o protectores. 

4.3.2.2 Canalons 

1 Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 

2 Els canalons han de disposar-se amb una pendent cap al sentit d’evacuació de l’1% com a mínim. 

3 Les peces de la teulada que vessen sobre el canaló han de sobresortir 5cm com a mínim sobre el mateix. 

4 Quan el canaló estigui situat a una zona intermèdia del faldó ha de disposar-se de tal forma que: 
a) L’ala del canaló s’estengui per sota de les peces de la teulada 10cm com a mínim. 
b) La separació entre les peces de la teulada a ambdós costats del canaló sigui de 20cm com a mínim. 
c) L’ala inferior del canaló ha d’anar per sobre de les peces de la teulada. 
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HS2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS  

1 Àmbit d’aplicació 

Per als edificis i locals amb usos diferents als edificis d’habitatges la demostració de la conformitat amb les exigències 
bàsiques ha de realitzar-se mitjançant un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en aquesta secció. 

L’ús de l’edifici no és residencial habitatge i per tant, la conformitat de les exigències es realitzarà adoptant criteris 
anàlegs als establerts en el DB HS2. 

2 Procediment de verificació 

Per a l’aplicació d’aquesta secció ha de seguir-se la seqüència de verificacions que s’exposa a continuació. 

Compliment de les condicions de disseny i dimensionament de l’apartat 2 relatives al sistema d’emmagatzemament i 
trasllat de residus: 

a) L’existència del magatzem de contenidors d’edifici i les condicions relatives al mateix quan l’edifici estigui situat 
a una zona en la que existeixi recollida porta a porta d’alguna de les fraccions dels residus ordinaris. 

b) L’existència de la reserva d’espai i les condicions relatives al mateix, quan l’edifici estigui situat a una zona en 
la que existeixi recollida centralitzada amb contenidors de carrer de superfície d’alguna de les fraccions dels 
residus ordinaris. 

c) Les condicions relatives a la instal·lació de trasllat per baixants, en el cas que s’hagi disposat d’aquesta 
d) L’existència de l’espai d’emmagatzemament immediat i les condicions relatives al mateix.  

Compliment de les condicions de manteniment i conservació de l’apartat 3. 

3 Magatzem de contenidors d’edifici i espai de reserva 

Cada edifici ha de disposar com a mínim d’un magatzem de contenidors d’edifici per a les fraccions dels residus que 
tinguin recollida porta a porta, i, per a  les fraccions que tinguin recollida centralitzada amb contenidors de carrer de 
superfície, ha de disposar-se d’un espai de reserva en el que es pugui constituir un magatzem de contenidors quan 
alguna d’aquestes fraccions passi a tenir recollida porta a porta. 

4 Situació 

El magatzem o espai de reserva, en el cas de que estiguin fora de l’edifici, han d’estar situats a una distància de l’accés 
del mateix menor a 25m. 

El recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior ha de tenir una amplada lliure de 1,20m com a mínim, 
encara que s’admeten estrenyiments localitzats sempre que no es redueixi l’amplada lliure a menys d’1m i que la seva 
longitud no sigui major que 45cm. Quan al recorregut hi hagi portes d’obertura manual aquestes hauran d’obrir-se en el 
sentit de sortida. La pendent ha de ser menor del 12% com a màxim i no han de trobar-s’hi escales. 

5 Superfície i condicions dels espais 

Sistema de recollida 

El municipi de Isona disposa d’un sistema de recollida de residus centralitzat amb contenidors als carrers de superfície. 

Espai de reserva 

Al tractar-se d’un edifici situat en un municipi amb recollida centralitzada en contenidors de superfície, ha de disposar d’un espai de 
reserva per a la construcció d’un magatzem de contenidors en cas de passar-se a la recollida porta a porta. 

La superfície útil de l’espai de reserva s’obté aplicant la equació 2.2 del apartat 2 del DB HS2. 

  )( ffR MFPS  
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on: 

SR: Superfície de reserva[m2] 
P: Numero estimat d’ocupants 
Ff: el factor de la fracció, [m2/persona], que s’obté de la taula següent: 

Fracció Ff en [m2/persona] 

Paper/ cartró 

Envasos lleugers 

Matèria orgànica 

Vidre 

Varis 

0,039 

0,060 

0,005 

0,012 

0,038 

Mf: factor de majoració, 4 per a varis i 1 per a la resta de fraccions 

L’edifici disposa de trasters i magatzems de reserva, amb capacitats superiors a les exigides. 

Instal·lacions de trasllat 

L’edifici objecte del projecte no preveu la instal·lació de baixant per al trasllat de residus, no s’aplica aquest apartat del 
DB HS2. 

Espai emmagatzematge immediat 

No és necessària la previsió d’un espai de reserva ni de magatzem a l’edifici de projecte ja que no s’arriba a uns mínims 
de residus diaris produïts. La recollida de residus dins de l’edifici serà mitjançant els diferents cubells de cadascuna de 
les fraccions diferenciades, retirats a diari i traslladats a l’espai exterior de contenidors de superfície per a la recollida. 
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HS3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Àmbit d'aplicació 

Aquesta secció s'aplica, en els edificis d'habitatges, a l'interior de les mateixos, els magatzems de residus, els trasters, 
els aparcaments i garatges, i, en els edificis de qualsevol altre ús, als aparcaments i els garatges. Es considera que 
formen part dels aparcaments i garatges les zones de circulació dels vehicles. 

Per locals de qualsevol altre tipus es considera que es compleixen les exigències bàsiques si s'observen les condicions 
establertes en el RITE. 

Quantificació de les exigències 

Compliment d’aquest apartat UNE EN 13779, cabals d’aire exterior per Categoria Qualitat de l’aire interior segons ús de 
l’edifici (IDA), pel mètode de cabal d’aire exterior per persona. 

 
Categories ppm Descripció  

IDA 1 20 Guarderies, clíniques, laboratoris,…  
IDA 2 12,5 Oficines, aules d’ensenyament,…  
IDA 3 8 Edificis comercials, bars restaurants, hotels,… 
IDA 4 5 Aire de qualitat baixa  

D’acord amb l’ús de l’edifici s’ha seleccionat la qualitat de l’aire interior com a IDA2 amb un cabal de 12,5 l/s per 
persona 

Disseny sistemes de Ventilació 

L’ocupació s’ha estimat en funció de la superfície de cada zona, considerant els metres quadrats per persona típics per 
al tipus d’activitat que en ella es desenvolupa, prenent un horari de funcionament de 8h – 20h. 

Per a determinar la quantitat mínima de ventilació: 

 

 Estança 
Superfície útil 
(m²) Ratí (m²/per) 

Ocupació 
[persones] Qualitat Aire Q [dm³/s] Q[m³/h] 

EDIFICI PRINCIPAL       

EP-PB-E1 
Vestíbul/Recepció/Botig
a 

37,2 2 19 IDA2 12,5 855 

EP-PB-E2 Bany  4,7 3 2 50 L/S 50 360 

EP-PB-E3 magatzem 2,63 40 1 IDA4 5 18 

EP-PB-E4 Passadís 4,18 0 0 IDA2 12,5  

EP-PB-E5 Exposició 1 11,9 2 6 IDA2 12,5 270 

EP-PB-E6 Exposició 2 29,86 2 15 IDA2 12,5 675 

EP-PB-E7 Escala 8,76 0 0 IDA2   

 Total EP PB 99,23      

        

EP-P1-E8 Audiovisual 27,7 2 14 IDA2 12,5 630 

EP-P1-E9 Exposició 1 38,35 2 20 IDA2 12,5 900 

EP-P1-E10 Exposició 2 32,18 2 17 IDA2 12,5 765 

EP-P1-E11 Escala 11,76      

 Total EP P1 109,99      
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EP-P2-E12 Audiovisual 27,7 2 14 IDA2 12,5 630 

EP-P2-E13 Exposició 1 38,35 2 20 IDA2 12,5 900 

EP-P2-E14 Exposició 2 32,18 2 17 IDA2 12,5 765 

EP-P2-E15 Escala 11,76      

 Total EP P2 109,99      

        

EP-P3-E16 Reserva 26,27 40 1 IDA2 12,5 45 

EP-P3-E17 Oficina 24,3 10 3 IDA2 12,5 135 

EP-P3-E18 Espai visitable 8,7 2 5 IDA2 12,5 225 

EP-P3-E19 Expo taller 25,89 2 13 IDA2 12,5 585 

EP-P3-E20 Taller Restauració 10,28 10 2 IDA2 12,5 90 

EP-P3-E21 Servei 2,22 3 1 IDA2 12,5 45 

EP-P3-E22 Escala 11,81 0 0 IDA2 12,5 0 

 Total EP P3 109,47     1080 

        

EDIFICI SECUNDARI       

ES-PB-E1 Sala PB 46,95 2 12 IDA2 12,5 540 

 Total ES PB 46,95     540 

        

ES-P2-E2 Passadís 8,28 0 0 IDA2 12,5 0 

ES-P2-E3 Exposició 47,77 2 12 IDA2 12,5 540 

 Total ES P2 56,05     540 

        

EP-P2-E4 Passadis 8,28 0 0 IDA3 8 0 

EP-P2-E5 Aula didàctica 23,89 2 12 IDA3 8 345,6 

EP-P2-E6 Tallers 19,72 2 10 IDA3 8 288 

 Total ES P3 51,89     633,6 

 

El cabal d’aire de ventilació s’obté en funció de l’ús del local, de la seva superfície i del número d’ocupants, segons 
l’apartat 1.4.2 de la IT 1.1 del RITE. 

Dimensionat 

Dimensionat de equip recuperador de calor 

El cabal total d’extracció i admissió per a cada planta és aportat per un recuperador entalpic independent, s’ha 
d’instal·lar uns models capaços de donar aquest cabal. 

Conductes d’extracció per a ventilació mecànica 

Els conductes d’extracció mecànica, la secció nominal expressada en els plànols és superior al mínim establert per la 
formula 4.1 del apartat 4.2.2 de la Secció 3 del DB HS, assegurant així una velocitat inferior a 4 m/s complint les 
condicions establertes en el DB HR. 

Obertures de ventilació 

Les obertures de ventilació, amb l’àrea efectiva total  expressada en els plànols és superior al mínim establert per la taula 
4.1 del apartat 4.1 de la Secció 3 del DB HS. 
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HS4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Àmbit d'aplicació 

Aquesta secció s'aplica a la instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. 
Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el 
nombre o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació. 

Objecte 

Es farà el càlcul i descripció detallada de la instal·lació de fontaneria per a l’abastament d’aigua potable, en allò que es refereix a 
aparells instal·lats, xarxes de canonades, sistemes de control i seguretat, etc., assenyalant les seves principals característiques i 
justificant així mateix les solucions adoptades d’acord amb les prescripcions i requisits exigits en la reglamentació vigent aplicable a 
aquest tipus d’instal·lacions. 

Normativa aplicable 

Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte les següents normes: 
- Real Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació. 
- CTE, DB-HS 4 Subministra d’aigua 

Descripció de la Instal·lació 

Escomesa 

La escomesa es existent, disposa d’un collarí  de presa de càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior, i una clau 
de tall situada a l’exterior del edifici. 

Comptador 

El comptador es existent. 

Instal·lació particular 

Al tractar-se d’una única instal·lació interior per a l’escomesa, no hi ha derivació ni muntants. A sortida de comptador l’aigua es 
condueix a fins a consum. 

Dipòsits 

No hi ha prevista reserva d’aigua, l’aigua de consum s’alimentarà directament de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

Grup de pressió 

No hi ha prevista la instal·lació de grup de pressió. 

Estalvi d’aigua 

Aixetes dotades amb dispositius d’estalvi d’aigua segons l’apartat 2.3 del DB-HS 4 

Càlcul de la instal·lació de fontaneria 

Consums 

Aparell 
Cabal mín. inst. Pressió Quant Cabal Inst 
[dm3/s] [kPa] [u] [dm3/s] 

Lavabo 0,1 100 4 0,4 
Sanitari amb Cisterna 0,1 100 3 0,3 
Total                                                                                                                           0,7 
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Dades de la instal·lació 

 Pressió disponible en escomesa:  35,00 m.c.a. 
 Fluctuació de pressió en escomesa:  10 % 
 Altura màxima pel que fa a l’escomesa: 4 m 
 Temperatura de l’aigua freda:  15°C 
 Viscositat cinemàtica de l’aigua freda:  1,16×10-6 m2/s 
 Viscositat cinemàtica de l’aigua calenta: 0,60×10-6 m2/s 

Cabal màxim previsible 

Per a trams interiors a un subministrament, apliquem el següents expressions:  

   


 QkQn
n

k vv max;loglog035,0035,0
1

1 
 

On: 
 kv = Coeficient de simultaneïtat. 
 n = Número d'aparells instal·lats. 
  = Factor de correcció que depèn de l’ús de l'edifici. 
 Qmax = Cabal màxim previsible (l/s). 
 Q = Suma del cabal instantani mínim dels aparells instal·lats (l/s). 

Per a trams que alimenten grups de subministrament, utilitzem aquestes altres expressions: 
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N

N
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On: 
ke = Coeficient de simultaneïtat per a un grup de subministraments. 
N = Número de subministraments. 
Qmax.e = Cabal màxim previsible del grup de subministraments (l/s)
Qmax = Suma del cabal màxim previsible dels subministraments instal·lats (l/s). 

Diàmetre 

Cadascun dels mètodes analitzats en els següents aspectes ens permeten calcular el diàmetre interior de la conducció. Dels 
diàmetres calculats per cada mètode, triarem el major i, a partir d’ell, seleccionarem el diàmetre comercial que més s’aproximi. 

Càlcul per limitació de la velocitat 

Obtenim el diàmetre interior basant-nos en l’equació de la continuïtat d’un líquid, i fixant una velocitat d’hipòtesi compresa entre 0,5 i 
2 m/s, segons les condicions de cada tram. Així, aplicarem la següent expressió: 

V

Q
DSVQ







4000

 

On: 
 Q = Cabal màxim previsible (l/s) 
 V = Velocitat d’hipòtesi (m/s) 
 D = Diàmetre interior (mm) 

Càlcul per limitació de la pèrdua de càrrega lineal 

Consisteix a fixar un valor de pèrdua de càrrega lineal, i utilitzant la fórmula de pèrdua de càrrega de PRANDTL-COLEBROOK, 
determinar el diàmetre interior de la conducció: 
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On: 
 V = Velocitat de l’aigua, en m/s 
 D = Diàmetre interior de la canonada, en m 
 I = Pèrdua de càrrega lineal, en m/m 
 ka = Rugositat uniforme equivalent, en m 
  = Viscositat cinemàtica del fluid, en m²/s 
 g = Acceleració de la gravetat, en m²/s 

Càlcul segons normes bàsiques 

A partir del tipus de tram, seleccionem la taula adequada de les Normes Bàsiques, i en funció del número i tipus de 
subministraments, tipus de canonada, etc., determinem el diàmetre interior mínim. 

Velocitat 

Basant-nos de nou en l’equació de la continuïtat d’un líquid, aïllant la velocitat, i prenent el diàmetre interior corresponent a la 
conducció adoptada, determinem la velocitat de circulació de l’aigua: 

2

4000

D

Q
V





  

On: 
 V = Velocitat de circulació de l’aigua (m/s) 
 Q = Cabal màxim previsible  (l/s) 
 D = Diàmetre interior del tub elegit (mm) 

Pèrdues de càrrega 

Obtenim la pèrdua de càrrega lineal, o unitària, basant-nos de nou en la fórmula de PRANDTL-COLEBROOK, ja explicada en 
apartats anteriors. 

La pèrdua total de càrrega que es produeix en el tram vindrà determinada per la següent equació: 

HLLJJ eqUT  )(
 

On: 
 JT = Pèrdua de càrrega total en el tram, en m.c.a. 
 JU = Pèrdua de càrrega unitària, en m.c.a./m 
 L = Longitud del tram, en metres 
 Leq = Longitud equivalent dels accessoris del tram, en metres. 
 H = Diferència de cotes, en metres 

Per determinar la longitud equivalent en accessoris, utilitzem la relació L/D (longitud equivalent/diàmetre interior). Per a cada tipus d’accessori 
considerem les següents relacions L/D: 
  
 Accessori   L/D 
 Colze a 90°  45 
 Colze a 45°  18 
 Corba a 180°  150 
 Corba a 90°  18 
 Corba a 45°  9 
 Te Pas directe  16 
 Te derivació  40 
 Creu   50 
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HS5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Àmbit d’aplicació 

Aquesta Secció s'aplica a la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials en els edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general 
del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan 
s'amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació. 

Objecte 

Es farà el càlcul i descripció detallada de la instal·lació de sanejament d’aigües residuals i d’aigües pluvials, en allò que es refereix a 
aparells instal·lats, xarxes de canonades, etc., assenyalant les seves principals característiques i justificant així mateix les solucions 
adoptades d’acord amb les prescripcions i requisits exigits en la reglamentació vigent aplicable a aquest tipus d’instal·lacions. 

Normativa aplicable 

Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte les següents normes: 
- Real Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació. 
- CTE, DB-HS 5 Evacuació d’aigua 

Descripció de la instal·lació 

Sistema separatiu, és a dir, es dimensionarà la xarxa d’aigües residuals per un costat i la xarxa d’aigües pluvials per altre, de forma 
separada i independent. 

DIMENSIONAT DE LA XARXA D´EVACUACIÓ DE AIGÜES PLUVIALS 

Xarxa de petita evacuació de aigües pluvials 

El dimensionat de la xarxa d’evacuació de aigües pluvials s’establirà en funció dels valors d’intensitat, duració i freqüència de la pluja 
del mapa de intensitat pluviomètrica. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tipus d’us de l’edifici: Terciari 

Situació Pluviomètrica: Zona A Isoyeta: 40,00 
Període de Retorn: 10,00 
Duració de la Pluja: 10,00 

Intensitat de la Pluja: 125 mm/h 
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Punts de recollida 

Segons la taula 4.6 del DB HS-5 per a una coberta entre 100 i 200 m² li corresponen 3 punts de recollida. 

Canalons 

El cabal màxim admissible dels canalons d’evacuació de aigües pluvials de secció semicircular, en funció del diàmetre i de la 
pendent, ve determinat en la taula 4.7 del DB-HS-5, per al nostre cas segons la superfície que cobreix cadascuna de les canals 
tenim: 

 

 Superfície Unitats 
Factor de 
Correcció 

Superfície 
[m2] 

Diàmetre 
Canal Condició 

Canals 156 m² 1,25 195 150 Pendent 4 % 

Si la secció adoptada pel canaló no fos semicircular, la secció quadrangular equivalent ha de ser un 10 % superior a l’obtinguda com 
a secció semicircular. 

Baixants de aigües pluvial 

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant de aigües pluvials s’obtindrà de la taula 
4.8 del DB-HS-5, en el nostre cas el baixant mínim seria: 

 

 Superfície Unitats 
Factor de 
Correcció 

Superfície 
[m2] 

Diàmetre 
Baixant Unitats 

Baixant 156 m² 1,25 195 90 mm 

Col·lectors de aigües pluvials 

S’utilitzarà la taula 4.9 del DB-HS-5 que relaciona la superfície màxima projectada admissible amb el diàmetre i la pendent del 
col·lector, s’indica la solució adoptada en el plànol de planta. 

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

Derivacions individuals 

S’utilitzarà el mètode d’adjudicació d’un número de unitats de desguàs (UD) a cada aparell sanitari i es considerarà l’aplicació del 
criteri de simultaneïtat estimant el que el seu ús sigui públic o privat. 

L’adjudicació de UDs a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals s’estableixen en funció de l’ús 
privat o públic segons la taula 4.1 HS-5. 

  
 

Quant. 
Unitats de 
Descarrega TOTAL 

DIAMETRE MÍNIM 
SIFON DERIVACIÓ 

INDIVIDUAL (de 1,5 m) 
Lavabo 4 2 8 40 
Inodor 3 5 15 100 

Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. 

Els pots sifònics es triaran en funció del nombre i tamany de les entrades i amb l’alçada mínima recomanada per evitar que la 
descàrrega d’un aparell sanitari alt surti per un altre de menor alçada. 

Ramals col·lectors 

S’utilitzarà la taula 4.3 del DB-HS-5 pel dimensionat mínim de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i la baixant segons el 
nombre màxim d’unitats de desguàs i la pendent del ramal col·lector, s’indica la solució adoptada en el plànol de planta. 

Baixants d’aigües residuals 

 



 
COMPLIMENT CTE DB-HS 

 
 
 

El dimensionat de les baixants es farà d’acord amb la taula 4.4 del DB-HS-5 on es fa correspondre el nombre de plantes de l’edifici 
amb el nombre màxim de UDs y el diàmetre que li correspondria a la baixant, coneixent que el diàmetre de la mateixa serà únic en 
tota la seva alçada i considerant també el màxim cabal que pot descarregar en la baixant des de cada ramal sense contrapressions 
en aquest. 

 
  DIÀMETRE CONDICIÓ 

BAIXANT 90 mm <3 plantes i <137UDs 

Col·lectors horitzontals d’aigües residuals 

Mitjançant la utilització de la Taula 4.5 del DB-HS-5, obtenim el diàmetre en funció del màxim nombre de UDs i de la pendent. 

 
  DIÀMETRE CONDICIÓ 

COL·LECTOR 90 mm 1% desnivell , 1 registre cada 15 m 

DIMENSIONAT DE LA XARXA DE VENTILACIÓ 

La xarxa de ventilació serveix, primàriament, com a protecció del segell hidràulic d’un sistema de evacuació d’aigües fecals. 

En les canonades verticals i horitzontals del sistema d’evacuació, l’aigua flueix en contacte amb l’aire. Per efecte de la fricció entre 
aigua y aire, l’aire circula pràcticament a la mateixa velocitat que l’aigua. 

Quan, per efecte de la inmisió en el fluix d’aigua d’un altre cabal, o per efecte del salt hidràulic, provocat per una disminució de 
velocitat, es redueix la secció de pas de l’aire, es produeix un augment brusc de pressió que pot repercutir als tancaments hidràulics. 

La ventilació primària tindrà el mateix diàmetre que la baixant de la que és prolongació, encara que se li connecti una columna de 
ventilació secundària, en el nostre cas la ventilació primària es considera suficient  ja que tenim  un edifici inferior a 7 plantes. 
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HS6 PROTECCIÓ ENFRONT L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 

El terme municipal d’Isona i Conca Dellà no apareix a l’apèndix B d’aquest DB i per tant, aquest apartat no és d’aplicació en aquest 
projecte. 
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REF. PROJECTE: 2003 EMPLAÇAMENT: ISONA
PROJECTE: MUSEU ISONA CONCA DELLÀ ARQUITECTE: FEU GODOY ARQUITECTURA

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic mitjançant el mètode de càlcul de 
l'opció general del Codi Tècnic de l'Edificació Document Bàsic HR - Protecció al soroll.

Envans (Apartat 3.1.2.3.3)

595 m (Kg/m2) ≥ -

64 RA (dBA) ≥ 33

75 m (Kg/m2) ≥ -

33 RA (dBA) ≥ 33

15,5 m (Kg/m2) ≥ -

34 RA (dBA) ≥ 33

Elements de separació vertical entre:

Recinte receptor

- DnT,A = ≥

-

Protegit

- RA = ≥

- DnT,A = ≥

- DnT,A = ≥

Mur:  - RA = ≥

- DnT,A = ≥

Mateixa unitat d'us: Mur de pedra 400mm
m (Kg/m2) =

RA (dBA) =

Mateixa unitat d'us: Enll10 +LGF70 + Enll10
m (Kg/m2) =

RA (dBA) =

(L'espai objecte d'estudi
no disposa d'aquestes
particions ja que tot és
una mateixa unitat d'ús)

Habitable

(L'espai objecte d'estudi
no disposa d'aquestes
particions ja que tot és
una mateixa unitat d'ús)

Mateixa unitat d'us: Mampara de vidre SGG Stadip Silence 33.1
m (Kg/m2) =

RA (dBA) =

o Finestra  

RA =Porta
o Finestra  -

exigides

≥Porta

Tipus Característiques 
de projecte

Recinte emissor

Qualsevol recinte que no
pertanyi a l'unitat d'us (si no
comparteixen portes o finestres)

D'instal·lacions 

Qualsevol recinte que no
pertanyi a l'unitat d'us (si
comparteixen portes o finestres)

Qualsevol recinte que no
pertanyi a l'unitat d'us (si no
comparteixen portes o finestres)

-

ARA (dBA) =

≥

RA (dBA) =

Element base m (Kg/m2) =

RA (dBA) =

Trasdossat

Element base m (Kg/m2) =

Qualsevol recinte que no
pertanyi a l'unitat d'us (si
comparteixen portes o finestres)

D'instal·lacions (Ascensor)

K.2 Fitxa justificativa de l'opció general
d'aïllament acústic

Càlcul segons CTE-DB-HR

Característiques Aïllament acústic

Característiques Característiques Característiques

Tipus
en projecte

Element base

Trasdossat 

Element base m (Kg/m2) =

RA (dBA) =

exigit

m (Kg/m2) =

RA (dBA) =

Trasdossat ARA (dBA) =

ARA (dBA) =

RA =

Trasdossat ARA (dBA) =
-
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REF. PROJECTE: 2003 EMPLAÇAMENT: ISONA
PROJECTE: MUSEU ISONA CONCA DELLÀ ARQUITECTE: FEU GODOY ARQUITECTURA

Elements de separació horitzontal entre:

Recinte receptor

13,5

Forjat de fusta contralaminada 30mm 24 ≥ 33

Protegit 16

Mateixa unitat d'us AC + Brio23mm + ATMW30 20 ≤ -

(sales exposicions) -

-

-

Forjat -

- DnT,A = ≥ 55

-

- L'nT,w = ≤ 60

-

-

63

CLT140 35 ≥ 33
Habitable  86

16

Mateixa unitat d'us AC + BRIO23 + MW30 24 ≤ -

(Passarel·les) -

-

203,6

Forjat 63

Habitable L200 58 DnT,A = ≥ 45

(escales) 0

 PE10 + I + AT XPS100 + M + AC 20 L'nT,w = ≤ 60

-

-

Mitgeres:

Recinte receptor

D2mnT,Atr = ≥ 50

L'nT,w =

L'nT,w =

(L'espai objecte d'estudi
no disposa d'aquestes
particions ja que tot és
una mateixa unitat d'ús)

Qualsevol recinte que pertanyi
a la unitat d'us

Càlcul segons CTE-DB-HR

RA (dBA) =

Forjat

ARA (dBA) =

Qualsevol

Sostre suspès ARA (dBA) =

ARA (dBA) =

K.2 Fitxa justificativa de l'opció general
d'aïllament acústic

en projecte

D'instal·lacions

RA (dBA) = 48

ARA (dBA) =

ARA (dBA) =

51

61

Emissor

Exterior

Sostre suspès

Tipus

Terra flotant

-

D'instal·lacions

Recinte emissor

m (Kg/m2) =

RA (dBA) =

ALw (dB) =

m (Kg/m2) =

Sostre suspès ARA (dBA) =

ALw (dB) =

Mur de pedra 50mm

RA (dBA) =

Ln,w (dB) =

ARA (dBA) =

en projecte

Paviment vinilic

Sostre suspès

-
Terra flotant

Tipus Característiques

ALw (dB) =

ALw (dB) =

67

ARA (dBA) =

m (Kg/m2) =

RA (dBA) = 41

exigit

ALw (dB) =

Aïllament acústic

Qualsevol recinte que pertanyi
a la mateixa unitat d'us

m (Kg/m2) =

RA (dBA) =

Ln,w (dB) =

ALw (dB) =

ALw (dB) =

Ln,w (dB) =

Forjat

Terra flotant

ALw (dB) = 60

52

Aïllament acústic
exigit
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PROJECTE: MUSEU ISONA CONCA DELLÀ ARQUITECTE: FEU GODOY ARQUITECTURA

Façanes

Recinte receptor

Protegit (Façana) CG15 + ATMW 70 + Paret de pedra 400mm
PB C/Major Fixe 4/12/3

Protegit (Façana) CG15 + ATMW 70 + Paret de pedra 400mm
PB C/Museu -

Protegit (Façana) CG15 + ATMW 70 + Paret de pedra 400mm + BP300 (finestra tapiada)
P2 C/Major -

Protegit (Façana) CG15 + ATMW 70 + Paret de pedra 400mm + BP300 (finestra tapiada)
P2 C/Museu -

Protegit (Façana) CG15 + ATMW 70 + Paret de pedra 400mm + BP300 (finestra tapiada)
P3 C/Major Batent 4/16/44.1

Protegit (Façana) CG15 + ATMW 70 + Paret de pedra 400mm 
P3 C/Museu Batent 4/16/4

Cobertes i terres en contacte amb l'aire exterior:

Recinte receptor

CG13 + MW160 + TC +  AT(80+19) + I + Teula
-

Ld = 60 MADERA 22 + AT80 + OSB19 + I + Teula
-

Habitable (Coberta C3) L200 + PE10 + I + AT XPS100 + M + AC
Instal·lacions -

Xapa 3mm + EPS10 + CLT140 + Fontpex + Xapa llagrimada 3mm
-

43 ≥ 30
Forats:

Part cega:
D2mnT,Atr = 40 ≥

Forats:

Habitable (Passera P1)Ld = 60
Part cega:

D2mnT,Atr =

30
Forats:

Part cega:
D2mnT,Atr = 46 ≥ 45

≥ 30
Forats:

Protegit (Coberta C2) Part cega:
D2mnT,Atr = 34 ≥

Protegit (Coberta C1) Part cega:
D2mnT,Atr = 54

30
Forats:

Part cega:
D2mnT,Atr = 37 ≥ 30

Forats:

Ld = 60

≥ 30
Forats:

Soroll exteiror Tipus Aïllament acústic
en projecte exigit

K.2 Fitxa justificativa de l'opció general
d'aïllament acústic

Càlcul segons CTE-DB-HR

Part cega:
Forats:

Finestres:
37

Aïllament acústic
en projecte exigit

Soroll exteiror Tipus

Part cega:

Part cega:

30
Forats:

D2mnT,Atr = ≥ 30

D2mnT,Atr = 63 ≥

30

Part cega:
D2mnT,Atr = 63

D2mnT,Atr = 63 ≥
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Càlcul segons CTE-DB-HR

REF. PROJECTE: 2003 EMPLAÇAMENT: ISONA
PROJECTE: MUSEU ISONA CONCA DELLÀ ARQUITECTE: FEU GODOY ARQUITECTURA

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors de temps de reverberació i absorció acústica mitjançant el mètode de càlcul de 
l'opció general del Codi Tècnic de l'Edificació Document Bàsic HR - Protecció al soroll.

Tipus de recinte: Sala d'exposicions Dinosaures PB/P1 Volum, V (m3): 

αm

500 1000 2000 αm

Terra 0,01 0,02 0,02

Soste de fusta amb
Bafles acústics SONTECT 50

Paraments

Paret 1 Pedra enlluida i pintada 31,8 0,03 0,03 0,04 0,03

Paret 2 Pedra enlluida i pintada 21,25 0,03 0,03 0,04 0,03

Paret 3 Cartró-guix 38 0,08 0,06 0,06 0,07

Paret 4 Cortina 500gr/m2 frunzit 150% 20 0,7 0,82 0,97

Cartró-guix 5 0,08 0,06 0,06

A, (m2)
Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
Temps de reverberació resultant

Tipus de recinte: Sala d'exposicions Romans P2 Volum, V (m3): 

αm

500 1000 2000 αm

Terra 0,03 0,04 0,04

Soste de fusta amb
Bafles acústics SONTECT 50

Paraments

Paret 1 Pedra enlluida i pintada 29,38 0,03 0,03 0,04 0,03

Paret 2 Pedra enlluida i pintada 5,82 0,03 0,03 0,04

Cortina 500gr/m2 frunzit 150% 8,3 0,7 0,82 0,97

Paret 3 Cartró-guix 21,64 0,08 0,06 0,06 0,07

Paret 4 Cortina 500gr/m2 frunzit 150% 6,5 0,7 0,82 0,97

Cartró-guix 23,8 0,08 0,06 0,06

A, (m2)
Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
Temps de reverberació resultant

0,63

0,50 7,08

44,7 0,37 0,46 0,46

0,04

6,98

37,90

0,23

Absorción acústica (m2) Coeficiente de absorcion

1,06
0,71
2,53

0,70

Sostre 19,220,43

αm*S acústico medio

AcabatElement

Formigó lliscat

S

Área (m2)

K.3 Fitxa justificativa de l'opció general
del temps de reverberació i de l'absorció acústica

Vinilic 45,88 1,68

180

0,68 16,93

44,7 0,750,02

41,20

148,2

1,44

0,46

Element Acabat
S

Absorción acústica (m2) Área (m2) Coeficiente de absorcion
acústico medio αm*S 

Sostre 0,43 19,73

0,98

45,88 0,37 0,46
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Càlcul segons CTE-DB-HR

REF. PROJECTE: 2003 EMPLAÇAMENT: ISONA
PROJECTE: MUSEU ISONA CONCA DELLÀ ARQUITECTE: FEU GODOY ARQUITECTURA

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors de temps de reverberació i absorció acústica mitjançant el mètode de càlcul de 
l'opció general del Codi Tècnic de l'Edificació Document Bàsic HR - Protecció al soroll.

Tipus de recinte: Aula didàctica P3 Volum, V (m3): 

αm

Área (m2) Coeficiente de absorcion

500 1000 2000 αm

Terra 0,65 0,23 0,32

Sostre de guix laminat 13mm
Amb fibra al dors

Paraments

Paret 1 Pedra enlluida i pintada 11,5 0,03 0,03 0,04

Cortina 500gr/m2 frunzit 150% 7,5 0,7 0,82 0,97

Paret 2 Cartró-guix 23,17 0,08 0,06 0,06

Cortina 500gr/m2 frunzit 150% 8,4 0,7 0,82 0,97

Paret 3 Cartró-guix 35 0,08 0,06 0,06 0,07

Paret 4 Cortina 500gr/m2 frunzit 150% 8,8 0,7 0,82 0,97

Cartró-guix 8,43 0,08 0,06 0,06

A, (m2)
Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
Temps de reverberació resultant

ZONA COMÚ
ZONA COMÚ P3
Absorció resultant de la zona comú Abosrció acústica exigida

A (m2) =  12,48 ≥ = 0,2 * V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació exigit
T (s) = 0,8 ≤

0,27

44,54

0,61

Sostre 0,05 2,84

4,00

0,04 0,07

171

Element

171

Element Acabat
S

Absorción acústica (m2) 

12,4

0,8

αm*S acústico medio

0,05

18,990,40

53,27

del temps de reverberació i de l'absorció acústica
K.3 Fitxa justificativa de l'opció general

8,52

2,33

0,46 7,87

0,35

Moqueta 47,47
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CN COMPLIMENT DE NORMATIVA 

CN2 COMPLIMENT CTE 

JUSTIFICACIÓ CTE DB-HE – Estalvi d’Energia 



 
COMPLIMENT DB-HE 

 
 
 

HE 0 – LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

Les ampliacions i canvis d'ús d'edificis el consum energètic del edifici se limitarà en funció de la zona climàtica de hivern de la 

localitat de la seva ubicació, l'ús del edifici i, en el cas de edificis existents, el grau de interversió. 

Procediment de verificació 

El procediment de càlcul ha de  permetre determinar la eficiència energètica, expressada com consum de energia primària no 

renovable (Cep,nren), i el consum de energia primària total (Cep,tot), necessari per mantenir l'edifici, o part del edifici, por període 

de un any  en las condiciones operacionals, quant es sotmet a las sol·licitacions interiors i sol·licitacions exteriors definides 

reglamentàriament.  

Mètode de Càlcul 

S’ha modelat l’edifici amb la versió oficial del software denominat Limitació de la Demanda Energètica (LIDER), que té la 

consideració de Document Reconegut del CTE. 

 

 

HE 1 - LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

Aquesta fitxa te per finalitat la justificació de la certificació energètica de l'edifici i més concretament amb el CTE-HE0. 

El CTE-HE0, obliga que els edificis terciaris disposin d’una certificació energètica “B”, com a mínim. En el nostre cas, tenim  

Procediment de verificació 

El present projecte opta per l’opció general, basada en la avaluació de la demanda energètica dels edificis mitjançant la comprovació 

d’aquesta amb el corresponent edifici de referencia que defineix la pròpia opció. Aquesta opció podrà aplicar-se a tots els edificis 

que compleixin els requisits especificats en l’apartat 3.3.1.2 del DB-HE1. 

Aplicabilitat de l’opció general nomes esta limitada en l’ús de solucions constructives innovadores els models de les quals no puguin 

introduir-se en el programa informàtic que s’utilitzi. 

Mètode de Càlcul 

S’ha modelat l’edifici amb la versió oficial del software denominat Limitació de la Demanda Energètica(LIDER), que te la 

consideració de Document Reconegut del CTE. 

Justificació del Compliment DB-HE1 

S’adjunta com annex l’informe de resultats obtinguts amb el software LIDER. 

 

 

HE 2 - RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, 

regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. Aquesta exigència es regularà d'acord amb el vigent Reglament 

d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).  

El sistema de climatització escollit per aquest projecte, serà el de Bomba de Calor Inverter VRF. 

S’ha justificat el rendiment de les instal·lacions Tèrmiques i el compliment del RITE, en la memòria justificativa de la instal·lació de 

Climatització. 



 
COMPLIMENT DB-HE 

 
 
 

HE 3 - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT 

S'aplicarà el DB HE 3 a totes les instal·lacions d’il·luminació interior de l'edifici projectat, als elements comuns.  

La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l’índex d'enlluernament unificat (UGR) i l’índex del rendiment del color (Ra) 

s'adequaran a les necessitats d'il·luminació dels usuaris de cada zona.  

L'eficiència energètica es garantirà limitant el valor del VEEI a 1,45 W/m2x100 lux a les oficines, i de  1,38 W/m2x100 lux, a les 

l'aula didàctica. 

Oficines 

Dades:  Superfície: 23,73 m
2
 

 Potència: 276 W 

Em: 793 lux 

VEEI: 1,45 < 6  

Aula didàctica 

Dades:  Superfície: 46,75 m
2
 

 Potència: 414 W 

 Em: 648 lux 

VEEI: 1,36 < 6  

Les zones d'ús esporàdic han de disposar d'un control d'encesa i apagada per sistema de detecció de  presència o sistema de 

temporització. En cap cas no es realitzarà exclusivament des del quadre  elèctric. 

 

 

HE 4 - CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA 

Els edificis amb demanda d’ACS = 50l/dia a 60º han de disposar de sistema de producció d’ACS amb energia solar tèrmica. 

En l’edifici projectat no es preveu cap ús d’ACS superior a 50 litres, ja que tals sols es contempla la necessitat d’aigua freda en les 

piques dels serveis, i aigua calenta a la pica del Laboratori. 

 

 

HE 5 - CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

Els edificis de pública concurrència amb una superfície construïda de 800 m
2, 

 estan exclosos de la obligació d'incorporar sistemes 

de captació transformació d'energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.  

Per tant que no és d’aplicació el DB-HE 5. 
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Decret 135/1995- Codi d’accessibilitat 



 
DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT 

 
 
 

DECRET 135 / 1995 CODI D’ACCESSIBILITAT 

CTE DB SUA9: ACCESIBILIDAD 

 



 
DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT 

 
 
 

 



 
DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT 

 
 
 

 
 

 
 

S’instal·larà una plataforma elevadora a l’ampliació del museu. 

L’ascensor existent té unes dimensions de cabina de 109x120cm, en la zona de les portes de 125cm. El forat interior fa 172 

d’amplada i 148 de profunditat. 



 
DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT 

 
 
 

 
 

L’escala actual del museu no es modifica. 
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Decret 21 / 2006 Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
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DADES GENERALS  I NORMES CONSIDERADES AL CÀLCUL 

1 NORMATIVES APLICABLES: 

1.1 Obligat compliment: 

Prescripcions aplicables conjuntament amb DB-SE 

El DB-SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntament amb ells: 

  Procedeix No Procedeix 
    

DB-SE Seguretat estructural:   
    
DB-SE-AE Accions en l’edificació   
DB-SE-C Fonaments   
    
DB-SE-A Estructures d’acer   
DB-SE-F Estructures de fàbrica   
DB-SE-M Estructures de fusta   

S’haurà de tenir en compte, a mes, les especificacions de la normativa següent: 

  Procedeix No procedeix 
    

NCSE Norma de construcció sismorresistent   
EHE Instrucció de formigó estructural   

2 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA  

2.1 Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional) 

El projecte inclou diverses actuacions en diferents àmbits. Les actuacions estructurals serien les següent: 

1. Construcció d’una passera de comunicació de l’edifici museu amb l’edifici de Can Serra: Aquesta 
passera estarà formada per taulers de fusta contralaminada CLT de 140mm de gruix a les plantes tipus 
i de 90mm de gruix a la coberta, recolzats sobre les façanes existents separades uns 3m entre sí. El 
mur cortina de tancament es fixarà a uns perfils armats d’acer en L o T segons la planta, que suportaran 
també l’empenta del vent. 

2. Construcció de nova coberta plana i inclinada a l’edifici del museu: Es realitzarà una lleugera remunta 
de la coberta actual per permetre l’ús d’aquesta planta amb doble paret de maó perforat. La nova 
coberta inclinada serà similar a l’existent, de bigueta autoportant, encadellat ceràmic i teula amb un 
recolzament intermig sobre una biga metàl·lica. Sobre l’escala es construirà una coberta plana (20-
5/70/C) per permetre la col·locació de màquines de climatització. 

3. Construcció d’una nova escala exterior d’emergència: estarà formada per 4 pilars metàl·lics de 2 UPN 
en caixó soldat i bigues tipus UPN on es recolzarà la xapa llagrimada de l’esgraonat. Sobre l’escala es 
construirà una plataforma on es col·locaran dipòsits d’aigua amb un pes de 12.000kg. L’escala es 
recolzarà sobre una llosa de formigó de 30cm de gruix. 

4. Dintells metàl·lics en noves obertures 
5. Plataforma elevada d’accés a la passera de fusta amb murets de totxana, encadellat ceràmic i capa de 

compressió. 
6. Addició de capa de compressió de 4cm sobre forjat del terra de planta tercera. 



3 ANÀLISI ESTRUCTURAL I DIMENSIONAMENT 

 

Procés 
-DETERMINACIÓ DE LES SITUACIONS DE DIMENSIONAT 
-ESTABLIMENT DE LES ACCIONS 
-ANÀLISI ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONAMENT 

 
Situacions de 
dimensionament 
 

PERSISTENTS condicions normals d’ús, 

TRANSITÒRIES Condicions aplicables durant un temps limitat 

EXTRAORDINÀRIES Condicions excepcionals en les que es pot trobar o exposar 
l’edifici 

 

Període de servei 50 Anys 

 

Mètode de 
comprovació 

Estats límit 

 

Definició estat 
límit 

Situacions que de ser superades, es pot considerar que l’edifici no compleix amb 
algun dels requisits estructurals per als que ha estat concebut. 

 

Resistència i 
estabilitat 

ESTAT LÍMIT ÚLTIM: 
 
Situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones ja sigui per una 
posada fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura.  
- Pèrdua de l’equilibri 
- Deformació excessiva 
- Transformació estructura en mecanisme 
- Trencament de elements estructurals o les seves unions. 
- Inestabilitat dels elements estructurals 

 

Aptitud de servei ESTAT LÍMIT DE SERVEI 
 
Situació que de ser superada afecta: 
- el nivell de confort i benestar dels usuaris 
- el correcte funcionament de l’edifici 
- l’aparença de la construcció 
 

Accions 

Clasificació de les 

accions 
PERMANENTS Aquelles que actuen en tot moment, amb posició constant i 

valor constant (pesos propis) o amb variació menyspreable: 

accions reològiques. 

VARIABLES Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: us i accions 

climàtiques. 

ACCIDENTALS Aquelles les quals la seva probabilitat de ocurrència es petita 

però de gran importància: Sisme, impacte o explosió. 

  

Valors característics 

de les accions 
Els valors de les accions es recolliran en les justificacions del compliment del DB SE-

AE 

  

Dades geomètriques 

de l’estructura 
La definició geomètrica de l’estructura està indicada en els plànols del projecte. 

  

Característiques dels 

materials 
Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la 

justificació del DB corresponent o bé en la justificació de la EHE. 



Model anàlisi 

estructural 
Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions amb mètodes matricials de rigidesa, 
formant les barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, bigues, jous i 
biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots el nusos  considerant sis 
graus de llibertat i es crea una hipòtesis de indeformabilitat del plànol de cada 
planta, per a simular el comportament del forjat, impedint els desplaçaments relatius 
entre els nusos del mateix. A efectes d’obtenció de sol:licitacions i comportament 
lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 

 
Verificació de l’estabilitat 

 
Ed,dst ≤Ed,stb 
 

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 de l’estructura 

 

Ed ≤Rd 
Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 

 
Combinació d’accions 

 

El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents 
coeficients de seguretat s’han obtingut de la formula 4.3 i de les taules  4.1 y 4.2 del present DB. 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s’han obtingut de l’expressió 4.4 
del present DB i els valors de càlcul de les accions s’ha considerat 0 o 1 si la seva acció es favorable o 
desfavorable respectivament. 

 
Verificació de l’aptitud de servei 

 

Es considera un comportament adequat en relació a les deformacions, les vibracions o el deteriorament si 
es compleix que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible per a tal efecte. 

 
Fletxes La limitació de fletxa activa establerta en general es de 1/300 de la llum 
  
Desplaçaments 
horitzontals 

El desplom total límit es 1/500 de la altura total   

 

  



ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 

4 ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 

Les accions adoptades al càlcul s'ajusten al Document Bàsic SE-AE del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Situació de projecte (EHE): Situació amb dos o més accions variables (concàrregues, 

sobrecàrrega, vent, ...) 

4.1 ACCIONS GRAVITATÒRIES 

4.1.1 Càrregues Superficials kN/m2 
 

PLANTA / SECTOR 

ACCIONS PERMANENTS (G) ACCIONS VARIABLES (Q) TOTAL 

 PES 
PROPI 

CÀRREGUES 
MORTES 

ENVANS 
SOBRECÀRREGA 

D’ÚS 
NEU 

 

A Coberta passera CLT(1) 0,40 1,00 - 0,40 1,00 1,80 

B Forjat passera CLT 0,63 1,00 - 5,00 - 6,63 

C Escala emergència(2) - 0,30 - 5,00 1,00 5,30 

D Llosa fonamentació escala emergència 7,50 - - 2,00 - 9,50 

E Coberta plana forjat unid. 25cm(3) 2,67 4,00 - 1,00 1,00 8,67 

F Coberta inclinada bigueta + encad + teula(1) 0,20 1,00 - 0,40 1,00 1,60 

G Recrescut replà accés passera 1,50 1,00 - 5,00 - 7,50 

(1) Al tractar-se d’una coberta lleugera, no es consideren concomitants les sobrecàrregues de neu i d’ús 

(2) Sobre l’escala d’emergència s’ha tingut en compte el pes de 12.000kg de dipòsits d’aigua 

(3) Sobre la coberta plana s’ha tingut en compte el pes de 3 màquines de climatització de 375kg cadascuna 

més les baquetes de formigó pertinents. 

4.2 ACCIONS DEL VENT, TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 

4.2.1 Acció del vent 
Amples de banda X i Y (m)  10,00 x 9,00  
Zona eòlica    C 
Grau d’aspror    IV, Zona urbana en general, industrial o forestal 

4.2.2 Accions tèrmiques i reològiques 

El museu està format per diferents edificis adossats o connectats entre ells. Cap d’ells arriba als 40m de 

longitud i, per tant, no cal fer cap junta de dilatació ni considerar en el càlcul les accions tèrmiques i 

reològiques. 

4.3 ACCIONS SÍSMIQUES. NCSE-02 
Classificació de la obra   construccions d’importància normal 
Terme Municipal   Conca Dellà 
Acceleració sísmica bàsica ab  <0,04  g 

No es obligatòria l’aplicació de la norma:  

• Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat) 
• En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en totes direccions 

quan l’acceleració bàsica ab (art. 2.1) sigui inferior a 0,08 g. 
• La remunta de la coberta disposarà d’un cèrcol perimetral que li oferirà millors resistències front 

càrregues horitzontals.  



MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 

5 MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 

5.1 TERRENY DE FONAMENTACIÓ 

5.1.1 Dades del sòl 

No s’ha realitzat cap estudi geotècnic. Tanmateix, la única actuació que requereix fonamentació és l’escala 

d’emergència. A manca de dades del terreny, s’ha considerat una tensió admissible del terreny baixa de 0,5 

kg/cm2, un coeficient de balast K30 de 4 kg/cm3 i un coeficient de balast de la llosa de 6.000kgN/m3. 

Aquestes dades s’hauran de confirmar a l’obra, per assegurar la correspondència entre la hipòtesi adoptada 

en el càlcul i la realitat del subsòl de l’edifici. 

5.2 FORMIGÓ ESTRUCTURAL. EHE. 

5.2.1 Designació del Formigó. EHE 

Element Resistència Consistència Àrid Ambient 
Contingut 

ciment 
Relació a/c 

Rec. 
mínim 

Fonamentació HA-25 B-Tova 20 IIa 275 0,60 25 

Forjats i pilars HA-25 B-Tova 20* I 250 0,65 20 

* En les capes de compressió de 4cm de gruix, el tamany màxim de l’àrid serà de 12mm 

5.2.2 Designació d’armadures passives 
Acer. Designació: B 500 S 

5.2.3 Coeficients de minoració dels materials 
Formigó. Nivell de control: Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 

Acer. Nivell de control: Normal  Coeficient minoració: 1,15 

5.2.4 Coeficients de majoració d’accions 
Execució. Nivell de control: Normal Art. 12 EHE Projecte 

Coeficient de majoració accions permanents 1,35 1,35 

Coeficient de majoració accions variables 1,5 1,5 

5.2.5 Deformabilitat 

No cal comprovar la fletxa dels elements estructurals si la seva relació "llum / cantell útil" compleixen les 

limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE. 

Fletxa màxima a terme infinit:  L / 250 

Fletxa activa màxima, amb envans: L / 400  

5.2.6 FORJATS UNIDIRECCIONALS 
5.2.6.1 Característiques dels materials 

Elements resistents prefabricats semibigueta de formigó pre-comprimida 

Cassetó Alleugeridor ceràmic 

Resistència del formigó d’obra HA-25/B/20/I 

Armadura col·locada en obra B500S 

Armadura de repartiment B500T 



5.2.6.2 Geometria 

Separació entre eix de nervis (cm): 70 

Cantell total (cm): 25 

Gruix de la capa de compressió (cm): 5cm sobre entrebigat ceràmic 

Malla de la capa de compressió: ME 15x30 diàmetre 5-5 B500T, UNE 36092 

5.2.6.3 Deformabilitat del forjat 

No és necessari comprovar la fletxa doncs el cantell del forjat és superior a l’assenyalat a la EHE (per a forjats 

de biguetes de menys de 7,00m, forjats de plaques alveolars de menys de 12m i sobrecàrregues inferiors a 

4,00 kN/m2. 

Cantell del forjat (cm) = 25 > h=d1. d2. L/C 
   

Tabla de coeficients  C Tram aïllat Tram extrem Tram interior 

Biguetes pretensades amb murs o envans 19 23 26 

5.3 MURS ESTRUCTURALS DE FÀBRICA DE MAÓ. SE-F 

El murs estructurals de maó s'han projectat d'acord amb el Document Bàsic SE-F. 

5.3.1 Classe general d’exposició 

I Interior no agressiu 

5.3.2 Especificació de la fàbrica 

Els maons emprats en murs resistents de fàbrica han de complir les condicions establertes a la taula 4.1 del 

Document Bàsic SE-F. 

Obra de fàbrica nova:  Peça perforada ceràmica (volum de forats <45) 

Es considera una categoria del control de la fàbrica tipus II 

5.3.3 Especificació del morter 

Tipus de morte per l’obra de fàbrica nova: 

Tipud de morter Ordinari M8 Plasticidad: Sograssa Ample de juntes 1- 1,5 cm 

A les zones de recolzament dels perfils, tant dels forjats com de les bigues d’estintolament, es realitzaran daus 

de formigó i es retacarà amb morter sense retracció. 

5.3.4 Categoria de l’execució 

Es considera una categoria d’execució C, establerta a partir de l’apartat 8.2.1 del Document Bàsic SE-F. 

5.3.5 Resistència característica a compressió del mur 

Per a la fàbrica de maó perforat, segons la taula 4.4 del Document Bàsic SE-F i considerant un tipus de morter 
aproximadament amb una resistència de 7,5 N/mm2, es pot adoptar una resistència característica de 5 
N/mm2. 

5.3.6 Coeficients parcials de seguretat 

Segons la taula 4.8 del Document Bàsic SE-F i considerant una categoria de control de la fàbrica II i una 

categoria d’execució C, el coeficient parcial de seguretat és de 3. 



5.4 ACER ESTRUCTURAL. SE-A 

5.4.1 Designació de l’acer. SE-A 

El tipus d’acer utilitzat en xapes i perfils és S-275 JR. 

5.4.2 Coeficient de minoració de l’acer 

Es considerarà un coeficient de minoració de l’acer de 1,05. El coeficient de minoració en el càlcul de les unions 

és de 1,25. 

5.4.3 Modelat i anàlisi 

L’anàlisi de l’estructura s’ha basat en un model que proporciona una previsió suficientment precisa del 

comportament de la mateixa. Les condicions de recolzament que es consideren en els càlculs corresponen 

amb les disposicions constructives previstes. 

El càlcul s'ha basat en la teoria de l'elasticitat. 

S'ha utilitzat el programa de càlcul per ordinador CYPECAD per al càlcul de l’estructura. 

5.4.4 Durabilitat 

S’han considerat les estipulacions de l’apartat “3 Durabilitat” del “Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. 

Estructures d’acer. 

5.4.5 Estats límit últims 

La comprovació davant dels estats límit últims suposa la comprovació ordenada davant la resistència de les 

seccions, de les barres i les unions. 

El valor del límit elàstic utilitzat serà el corresponent al material base segons s’indica a l’apartat 3 del 

“Document Básic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. No es considera l’efecte d’enduriment 

derivat del conformat en fred o de qualsevol altra operació. 

S’han seguit els criteris indicats en l’apartat “6 Estats límit últims” del “Document Bàsic SE-A. Seguretat 

estructural. Estructures d’acer” per a realitzar la comprovació de l’estructura, en base als següents criteris 

d’anàlisi. 

Descomposició de la barra en seccions i càlcul a cada un dels valors de resistència: 

• Resistència de les seccions a tracció 

• Resistència de les seccions a tall 

• Resistència de les seccions a 
compressió 

• Resistència de les seccions a flexió 

• Interacció de esforços: 

• Flexió composta sense tall 

• Flexió i tallant 

• Flexió, axil i tallant 

Comprovació de les barres de forma individual segons estigui sotmès a: 

• Tracció • Compressió  

5.4.6 Estats límit de servei 

Per a les diferents situacions de dimensionat s’ha comprovat que el comportament de l’estructura en quan a 

deformacions, vibracions i altres estats límit, esta dins dels límits establerts en l’apartat “7.1.3. Valors límits” 

del “Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. 



5.5 FUSTA ESTRUCTURAL. SE-M 

Per a la construcció de la passera s’utilitzarà fusta contralaminada tipus CLT. 

5.5.1 Classe resistent  SE-M 

Tipus de fusta CLT BBS  
Fmk N/mm2 18  

5.5.2 Resistència característica en N/mm2 

Flexió 18  
Tracció paral·lela 10,15  
Compressió paral·lela 21  
Compressió perpendicular 2,5  
Tallant 1  

5.5.3 Rigidesa en kN/mm2 

Mòdul d'elasticitat paral·lel mig 12  
Mòdul d'elasticitat perpendicular mig 0,05  
Mòdul transversal mig 0,69  

5.5.4 Densitat en kg/m3 

Densitat característica 450  

5.5.5 Durada de la càrrega i classe de servei 

Durada de la càrrega F2 - Mitja (sobrecàrrega d’ús) 
Coberta - Curta (neu a més de 1000m) 

Classe de servei (ambient) Classe de servei 1 humitat equilibri higroscòpic  <12% 

Coeficient parcial de seguretat per a fusta laminada o contralaminada 1,25 

Factor de modificació en funció de la classe de servei i de la durada de la càrrega F2 – 0,8 
Coberta - 0,9 

5.5.6 Resistència al foc 

Al tractar-se d’una coberta lleugera (pes propi <1kN/m2) s’ha considerat una resistència al foc R30. 

Per al forjat s’ha considerat una resistència al foc en funció de l’ús dels espais. En aquest cas, tractant-se d’un 

edifici públic, s’ha considerat una resistència al foc de R90. 

  



6 RESULTATS DE CÀLCUL 

6.1 Coberta plana i inclinada: CYPECAD 

 
 

 



 
Sobre la coberta plana s’han afegit 4kN/m2 de càrregues mortes i 6kN/m2 a l’emplaçament de cada 

màquina de climatització (pes màquina + banqueta) 
 



 

  



6.2 Passera: CYPE 3D 

En aquest càlcul es comprova el dimensionament dels perfils de la passera per suportar el pes del mur cortina 

i l’empenta del vent sobre les façanes. El panell de fusta contralaminada es recolza de mur en mur sobre els 

dentells metàl·lics que també es comproven i que realment es col·locaran a una cota inferior (dintell de 

l’obertura inferior) 

 
 

Model de càlcul de la passera 



Els perfils longitudinals introduïts són angulars L100x200x10. En realitat, es col·locaran perfils armats amb 
platines de 100x220x10 

 

Càrregues considerades sobre la coberta de la passera 
 

Càrregues considerades sobre els forjats tipus 
 



 
Càrrega de vent aplicada sobre les façanes (pressió i succió per la cara contrària) 

 



 
Distribució de les càrregues superficials sobre les bigues, incloent el pes propi del mur cortina i el tram de 

paret de pedra sobre els dintells de les façanes existents 



 
S’ha comprovat l’estructura amb una fletxa límit de L/400 en totes dues direccions (vertical i horitzontal) 

 



El comportament real de la passera serà encara més favorable a l’obtingut en el càlcul, doncs el propi mur 

cortina li aportarà rigidesa i les càrregues de vent es poden transmetre a través del tauler de fusta 

contralaminada d’una a l’altra façana de la passera. 

 
Comprovació de l’angular més desfavorable 

 



Comprovació d’un dintell. Realment es col·locaran 3 HEB 120 tenint en compte el gruix de la paret 
 



 
Envolvent de moments flectors en totes dues direccions 

 



 
Deformació degut a la càrrega de vent 

 



 
Comprovació del forjat de CLT assimilant-lo a fusta massissa C18 amb velocitat de carbonatació de fusta 

laminada 



 
Comprobvació de la coberta de CLT assimilant-lo a fusta massissa C18 amb velocitat de carbonatació de 

fusta laminada 



6.3 Escala d’emergència: CYPE 3d 

NOTA: Tot i que en la solució definitiva s’han modificat lleugerament les dimensions dels replans, fent coincidir 

les arrencades de les escales, el model introduït al programa s’assimila prou a la realitat, doncs les longituds 

de les tramades de les escales i situació dels pilars coincideixen amb la proposta final. 

 
Deformació degut a la càrrega de vent 



 



Càrregues aplicades a cadascun dels replans i tramades d’escala 
 



Càrrega permament sobre la plataforma superior, a la qual s’afegirà com a càrrega linial el pes dels 
dipòsits sobre cada corretja, suposant la col·locació més desfavorable dels mateixos 

 

Càrrega horitzontal de vent sobre els dipòsits 
 



 
Distribució de les càrregues sobre els perfils, afegint el pes dels dipòsits sobre les corretges 



 
Limitació de fletxa dels elements, de L/300 per l’escala i de L/400 per la plataforma dels dipòsits 

 



Comprovació dels pilars formats per 2 UPN 120 en caixó soldat 
 



 
Comprovació d’una tramada d’escala 

 



 
Comprovació de la biga UPE 270 que suporta els dipòsits, on s’ha aplicat una càrrega major a la total per la 

comprovació de les corretges, assumint la posició més desfavorable dels dipòsits, de manera que la 
comprovació del UPE 270 es considera favorable 



Envolvent de moments flectors 
 



Envolvent d’axils 
 



Envolvent d’esforç tallant 
 



Reaccions a les bases dels pilars i arrencada de l’escala 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MEMÒRIA I ANNEXOS 

AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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Càlculs Fontaneria

Instalꞏlació Interior Estances

SERVEIS PB
Cabal unitari instal·lat Canonada mín. Núm. Aparells Cabal unitari instal·lat Cabal total instal·lat

Núm. Aparells Descripció de l'aparell aigua freda de l'aparell aigua calenta aigua calenta aigua calenta

(l/s) (mm) (l/s) (l/s)

2 WC 0,10 12 0 0 0

2 Lavabo 0,10 12 0 0,065 0

Freda Calenta

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,40 l/s Diàmetre Nominal 0 Cabal instal·lat (l/s): 0

Diàmetre interior 16,2 Cabal simultani (l/s): 0,23 l/s Diàmetre interior 0 Cabal simultani (l/s): 0,00 l/s

Velocitat màxima 1,12 m/s Cabal de disseny: 0,83 m³/h Velocitat màxima 0,00 m/s Cabal de disseny: 0,00 m³/h

1 Descripció canonada: 0 Descripció canonada: 0

K del nucli( freda): 0,58 Valvuleria i accessoris: 1/2” K del nucli( freda): 0,00 Valvuleria i accessoris: 0

SERVEI P3
Cabal unitari instal·lat Canonada mín. Núm. Aparells Cabal unitari instal·lat Cabal total instal·lat

Núm. Aparells Descripció de l'aparell aigua freda de l'aparell aigua calenta aigua calenta aigua calenta

(l/s) (mm) (l/s) (l/s)

1 Lavabo 0,10 12 1 0,065 0,065

1 WC 0,10 12 0 0 0

Freda Calenta

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,20 l/s Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,065

Diàmetre interior 16,2 Cabal simultani (l/s): 0,20 l/s Diàmetre interior 16,2 Cabal simultani (l/s): 0,07 l/s

Velocitat màxima 0,97 m/s Cabal de disseny: 0,72 m³/h Velocitat màxima 0,32 m/s Cabal de disseny: 0,23 m³/h

1 Descripció canonada: 1 Descripció canonada:

K del nucli( freda): 1,00 Valvuleria i accessoris: 1/2” K del nucli( freda): 1,00 Valvuleria i accessoris: 1/2”

TALLER
Cabal unitari instal·lat Canonada mín. Núm. Aparells Cabal unitari instal·lat Cabal total instal·lat

Núm. Aparells Descripció de l'aparell aigua freda de l'aparell aigua calenta aigua calenta aigua calenta

(l/s) (mm) (l/s) (l/s)

1 Pica 0,2 12 1 0,1 0,1

Freda Calenta

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,20 l/s Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,1

Diàmetre interior 16,2 Cabal simultani (l/s): 0,20 l/s Diàmetre interior 16,2 Cabal simultani (l/s): 0,10 l/s

Velocitat màxima 0,97 m/s Cabal de disseny: 0,72 m³/h Velocitat màxima 0,49 m/s Cabal de disseny: 0,36 m³/h

1 Descripció canonada: 1 Descripció canonada:

K del nucli( freda): 1,00 Valvuleria i accessoris: 1/2” K del nucli( freda): 1,00 Valvuleria i accessoris: 1/2”

Núm. Suministres PEX-a 20 Núm. Suministres

Núm. Suministres PEX-a 20 Núm. Suministres PEX-a 20

Núm. Suministres PEX-a 20 Núm. Suministres PEX-a 20
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CÀLCUL CANONADES D'EVACUCIÓ
Sanejament Residuals

Pàgina 1

REF: 20012

PROJECTE: Museu Conca Dellà

EMPLAÇAMENT: Isona

v =  velocitat (m/s)

on:  K = coeficient de fricció

Radi Hidràulic R= Radi hidràulic (m)

J= Pendent de la canonada (m/m)

50,00%

30,00%

Total Cabal Tipus de Pendent Diàmetre Material de Diàmetre Diàmetre % Làmina

Referencia U.D. segons canonada J(%) mínim la canonada exterior Interior d'aigua

UD CTE

Bany P3 11 0,33 l/s 2,00% 63  PVC UNE EN1453 110 103,2 5,19%

Taller 4 0,12 l/s 2,00% 50  PVC UNE EN1453 50 43,2 8,06%

Bany PB 16 0,48 l/s 2,00% 75  PVC UNE EN1453 110 103,2 7,55%

2 0,06 l/s 2,00% 40  PVC UNE EN1453 40 33,2 6,25%

Baixant 1 11 0,33 l/s Baixant 100,00% 63  PVC UNE EN1453 110 103,2 0,73%

Baixant 2 4 0,12 l/s Baixant 100,00% 50  PVC UNE EN1453 75 68,2 0,53%

Baixant 3 6 0,18 l/s Baixant 100,00% 50  PVC UNE EN1453 75 68,2 0,80%

Baixant 4 12 0,36 l/s Baixant 100,00% 63  PVC UNE EN1453 75 68,2 1,60%

Col·lector 1 27 0,81 l/s 2,00% 75  PVC UNE EN1453 125 118,2 10,17%

Col·lector 2 6 0,18 l/s 2,00% 50  PVC UNE EN1453 110 103,2 2,83%

Col·lector 3 6 0,18 l/s 2,00% 50  PVC UNE EN1453 110 103,2 2,83%

Col·lector 2+3 12 0,36 l/s 2,00% 50  PVC UNE EN1453 110 103,2 5,66%

Col·lector 4 12 0,36 l/s 2,00% 50  PVC UNE EN1453 110 103,2 5,66%

Fòrmula de Strickler

n lámina màxima del Col·lector

n lámina màxima del Baixant

Col·lector Horitz.

Col·lector Horitz.

Col·lector Horitz.

Condensats fancoil Col·lector Horitz.

Col·lector Horitz.

Col·lector Horitz.

Col·lector Horitz.

Col·lector Horitz.

Col·lector Horitz.

v=k ꞏ R(2/3)ꞏ J (1 /2 )

Àrea fluid
perimetre mullatR=



CÀLCUL CANONADES D'EVACUCIÓ
Sanejament Pluvials

Pàgina 1

REF: 20012

PROJECTE: Museu Conca Dellà

EMPLAÇAMENT: Isona v =  velocitat (m/s)

K = coeficient de fricció

R= Radi hidràulic (m)

158,0 m² Radi Hidràulic J= Pendent de la canonada (m/m)

2 on:  Q= Cabal a evacuar (l/s)

Intensitat pluviomètrica 110mmh Intensitat pluviomètrica

1,1 Càlcul Cabal S=

Coeficient de filtració 0,00% e= Coeficient de filtració

50,00%

30,00%

Coeficient Cabal Baixant / Diàmetre Material de Diàmetre Diàmetre % Làmina

Referencia de coberta Vegetal de filtració Càlcul Calculat Col·lector mínim la canonada exterior Interior d'aigua

(l/s) CTE

139,0 m² 0 0,00% 152,9 m² 3,82 l/s Canaló 150 Acer Galvanitzat 150 148 2,33%

69,5 m² 0 0,00% 76,5 m² 1,91 l/s Baixant 75 Acer Galvanitzat 90 88 17,54%

Coberta passarel·la 5,0 m² 0 0,00% 5,5 m² ,14 l/s Canaló 100 Acer Galvanitzat 125 123 0,11%

Baixant Coberta passarel·la 5,0 m² 0 0,00% 5,5 m² ,14 l/s Baixant 75 Acer Galvanitzat 75 73 1,72%

Baixant Coberta Instal·lacions 14,0 m² 0 0,00% 15,4 m² ,39 l/s Baixant 50 Acer Galvanitzat 75 73 4,82%

Fòrmula de Strickler

Superficie Coberta

Núm embornals

Im=

Factor de Correció Àrea en projecció horitzaontal

n lámina màxima del Col·lector

n lámina màxima del Baixant

Superficie Superficie Superficie

(m2)

Coberta ed. Ppal

Baixant Coberta ed. Ppal

v=k ꞏ R(2/3)ꞏ J (1/2)

Àrea fluid
perimetre mullatR=

S ꞏ Im ꞏe
3600

Q=



2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1.- DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI  
 
L'edifici objecte d'aquest projecte s'ha dividit en les zones tèrmiques que apareixen 
resumides en la taula següent: 
 
Sistema/Zona Superfície 

(m²) 
Altura 

(m) 
Volum 

(m³) 
Ús 

Edifici Principal - - - - 

Vestíbul/recepció/botiga 33,9 2,88 97,6 Vestíbulos 

Bany PB 4,7 2,88 13,5 Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) 

Magatzem PB 2,7 2,88 7,8 Almacenes (variable según producto almacenado) 

Passadís PB 3,9 2,88 11,2 Pasillos 

Exposició 1 PB 11,5 2,88 33,1 Exposiciones (salas de) 

Exposició 2 PB 27,3 2,88 78,6 Exposiciones (salas de) 

Escala PB 8,9 2,88 25,6 Pasillos 

Audiovisual P1 28,0 2,66 74,5 Exposiciones (salas de) 

Escala P1 11,8 2,66 31,4 Pasillos 

Exposició 1 P1 37,7 2,66 100,3 Exposiciones (salas de) 

Exposició 2 P1 28,2 2,66 75,0 Exposiciones (salas de) 

Audiovisual P2 27,8 2,69 74,8 Exposiciones (salas de) 

Exposició 1 P2 38,3 2,69 103,0 Exposiciones (salas de) 

Exposició 2 P2 28,7 2,69 77,2 Exposiciones (salas de) 

Escala P2 11,9 2,69 32,0 Pasillos 

Escala P3 11,8 3,40 40,1 Pasillos 

Reserva P3 23,8 3,40 80,9 Almacenes (variable según producto almacenado) 

Oficina P3 23,1 3,40 78,5 Oficinas 

Espai visitable P3 7,6 3,40 25,8 Exposiciones (salas de) 

Expo taller P3 19,6 3,40 66,6 Exposiciones (salas de) 

Servei P3 2,2 3,40 7,5 Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) 

Taller restauració P3 8,5 3,40 28,9 Talleres en centros docentes 

Edifici secundari - - - - 

Sala PB 45,0 4,30 193,5 Exposiciones (salas de) 

Exposició P2 47,7 2,80 133,6 Exposiciones (salas de) 

Passadís P2 6,7 2,80 18,8 Pasillos 

Tallers P3 23,0 3,30 75,9 Talleres en centros docentes 

Aula didàctica P3 20,4 3,30 67,3 Aulas (sin fumadores) 

Passadís P3 6,7 3,30 22,1 Pasillos 

 
2.2.- HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIÓ I NIVELLS DE VENTILACIÓ 
 
L'ocupació s'ha estimat en funció de la superfície de cada zona, considerant els 
metres quadrats per persona típics per al tipus d'activitat que en ella es desenvolupa. 
 
Els nivells d'ocupació de cada zona són els descrits en la taula següent: 
 

Sistema/Zona Activitat Núm . 
pers. 

m² per 
pers. 

Cs 
(W) 

Cl 
(W) 

Horari de 
Funcionament   

Edifici Principal - - - - - -  

Vestíbul/recepció/botiga Ocupación TIPICA 19 1,8 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Bany PB Ocupación TIPICA 1 4,7 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Magatzem PB Ocupación TIPICA 1 2,7 98 12
9 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís PB Ocupación TIPICA 1 3,9 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 1 PB Ocupación TIPICA 3 3,8 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 PB Ocupación TIPICA 9 3,0 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala PB Ocupación TIPICA 1 8,9 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Audiovisual P1 Ocupación TIPICA 9 3,1 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  



Escala P1 Ocupación TIPICA 1 11,8 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 1 P1 Ocupación TIPICA 12 3,1 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 P1 Ocupación TIPICA 9 3,1 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Audiovisual P2 Ocupación TIPICA 9 3,1 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 1 P2 Ocupación TIPICA 12 3,2 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 P2 Ocupación TIPICA 9 3,2 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala P2 Ocupación TIPICA 1 11,9 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala P3 Ocupación TIPICA 1 11,8 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Reserva P3 Ocupación TIPICA 1 23,8 98 12
9 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Oficina P3 Ocupación TIPICA 3 7,7 78 46 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Espai visitable P3 Ocupación TIPICA 2 3,8 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Expo taller P3 Ocupación TIPICA 6 3,3 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Servei P3 Ocupación TIPICA 1 2,2 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Taller restauració P3 Ocupación TIPICA 3 2,8 98 12
9 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Edifici secundari - - - - - -  

Sala PB Ocupación TIPICA 15 3,0 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició P2 Ocupación TIPICA 15 3,2 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís P2 Ocupación TIPICA 1 6,7 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Tallers P3 Ocupación TIPICA 9 2,6 98 12
9 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Aula didàctica P3 Ocupación TIPICA 40 0,5 78 46 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís P3 Ocupación TIPICA 1 6,7 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal) 

Cs: Calor sensible en W aportat per persona a una temperatura ambient de 25,0 °C. 
Cl: Calor latent en W aportat per persona a una temperatura ambient de 25,0 °C. 
 
El cabal d'aire de ventilació s'obté en funció de l'ús del local, de la seva superfície i 
del número d'ocupants, aplicant la Taula 2.1 del Documento Básico HS3 del Código 
Técnico de la Edificación, y la norma UNE-EN 13779 “Ventilación de edificios no 
residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y 
acondicionamiento de recintos”. 
 
Els nivells de ventilació assignats a cada zona són els que apareixen en el següent 
taula: 
 
 Cabal d'aire exterior   

Sistema/Zona Per 
persona  

(m³/h) 

Per 
m² 

(m³/h) 

Per 
local/altres 

(m³/h) 

Valor 
escollit 
(m³/h) 

Renov. 
(1/h) 

Horari de 
Funcionament   

Edifici Principal - - - - - -  

Vestíbul/recepció/botiga 45,0 3,0 - 855,0 8,8 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Bany PB 28,8 2,0 - 28,8 1,4 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Magatzem PB 18,0 1,0 - 18,0 1,5 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís PB 45,0 3,0 - 45,0 2,6 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 1 PB 28,8 2,0 - 86,4 2,6 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 PB 28,8 2,0 - 259,2 2,2 Uso diurno 8 a 20 



horas (legal)  

Escala PB 45,0 3,0 - 45,0 1,1 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Audiovisual P1 28,8 2,0 - 259,2 2,1 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala P1 45,0 3,0 - 45,0 0,9 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 1 P1 28,8 2,0 - 345,6 2,1 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 P1 28,8 2,0 - 259,2 2,1 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Audiovisual P2 28,8 2,0 - 259,2 2,1 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 1 P2 28,8 2,0 - 345,6 2,1 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 P2 28,8 2,0 - 259,2 2,1 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala P2 45,0 3,0 - 45,0 0,9 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala P3 45,0 3,0 - 45,0 0,9 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Reserva P3 18,0 1,0 - 36,0 0,4 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Oficina P3 45,0 3,0 - 135,0 1,3 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Espai visitable P3 28,8 2,0 - 57,6 1,7 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Expo taller P3 28,8 2,0 - 172,8 2,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Servei P3 28,8 2,0 - 28,8 3,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Taller restauració P3 45,0 3,0 - 135,0 3,6 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Edifici secundari - - - - - -  

Sala PB 28,8 2,0 - 432,0 2,2 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició P2 28,8 2,0 - 432,0 2,1 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís P2 45,0 3,0 - 45,0 1,5 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Tallers P3 45,0 3,0 - 405,0 4,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Aula didàctica P3 45,0 3,0 - 360,0 5,4 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís P3 45,0 3,0 - 45,0 1,5 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal) 

 
Els nivells d'il·luminació i de potència dels equips elèctrics que es faran servir en 
cada zona estan enumerats a la llista següent: 
 
Sistema/Zona Tipus d'il·luminació W N° W/m² Horari de 

Funcionament   

Edifici Principal - - - - -  

Vestíbul/recepció/botiga Alumbrado TIPICO 15 33 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Bany PB Alumbrado TIPICO 15 4 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Magatzem PB Alumbrado TIPICO 10 2 10,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís PB Alumbrado TIPICO 15 3 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 1 PB Alumbrado TIPICO 20 11 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 PB Alumbrado TIPICO 20 27 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala PB Alumbrado TIPICO 15 8 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Audiovisual P1 Alumbrado TIPICO 15 28 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala P1 Alumbrado TIPICO 15 11 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  



Exposició 1 P1 Alumbrado TIPICO 20 37 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 P1 Alumbrado TIPICO 20 28 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Audiovisual P2 Alumbrado TIPICO 15 27 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 1 P2 Alumbrado TIPICO 20 38 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició 2 P2 Alumbrado TIPICO 20 28 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala P2 Alumbrado TIPICO 15 11 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Escala P3 Alumbrado TIPICO 15 11 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Reserva P3 Alumbrado TIPICO 10 23 10,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Oficina P3 Alumbrado TIPICO 20 23 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Espai visitable P3 Alumbrado TIPICO 20 7 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Expo taller P3 Alumbrado TIPICO 20 19 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Servei P3 Alumbrado TIPICO 15 2 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Taller restauració P3 Alumbrado TIPICO 20 8 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Edifici secundari - - - - -  

Sala PB Alumbrado TIPICO 20 45 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Exposició P2 Alumbrado TIPICO 20 47 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís P2 Alumbrado TIPICO 15 6 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Tallers P3 Alumbrado TIPICO 20 23 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Aula didàctica P3 Alumbrado TIPICO 20 20 20,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Passadís P3 Alumbrado TIPICO 15 6 15,0 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal) 

 
Evolució del percentatge de funcionament al llarg del dia per a cada un dels horaris 
utilitzats: 
 
Referència Percentatge de càrrega per a cada hora solar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

 
Uso diurno 8 a 20 horas (legal) 

 

0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

 
2.3.- DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS 
 
En un annex d'aquesta memòria es relacionen els diferents tancaments que 
delimiten les zones de l'edifici. 
 
2.4.- CONDICIONS EXTERIORS DE PROJECTE 
 
Es té en compte la norma UNE 100001 per a la selecció de les condicions exteriors 
de projecte, que queden definides de la següent manera: 
 
Temperatura seca estiu 32,3 °C 
Temperatura humida estiu 23,9 °C 
Percentil condicions d'estiu 1,0 % 
 
Temperatura seca hivern -9,4 °C 



Percentil condicions d'hivern 99,0 % 
 
Variació diürna de temperatures 13,6 °C 
Graus acumulats en base 15 – 15°C 1681 dies-grau 
Orientació del vent dominant E 
Velocitat del vent dominant 2,30 m/s 
Altura sobre el nivell del mar 660,00 m 
Latitud 42° 7' Nord 
 
En un annex de càlcul apareix l'evolució de les temperatures seques i humides 
màximes corregides per a tots els mesos de l'any i hores del dia, segons les taules 
de correcció UNE 100014-84. 
 
2.5.- CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL 
 
Les condicions climatològiques interiors han estat establertes en funció de l'activitat 
metabòlica de les persones i del seu grau de vestimenta, sempre d'acord amb la ITE 
02 Apartat 2.1. 
 
Per a les hores considerades punta han estat seleccionades les següents condicions 
interiors: 
 
 Estiu Hivern 

Sistema/Zona Temperatura 
seca (°C) 

Humitat 
relativa (%) 

Temperatura 
humida (°C) 

Temperatura 
seca (°C)   

Edifici Principal - - - -  

Vestíbul/recepció/botiga 25,0 59,6 19,4 21,0  

Bany PB 25,0 59,6 19,4 21,0  

Magatzem PB 25,0 59,6 19,4 21,0  

Passadís PB 25,0 59,6 19,4 21,0  

Exposició 1 PB 25,0 59,6 19,4 21,0  

Exposició 2 PB 25,0 56,9 19,0 20,0  

Escala PB 25,0 59,6 19,4 21,0  

Audiovisual P1 25,0 59,6 19,4 21,0  

Escala P1 25,0 59,6 19,4 21,0  

Exposició 1 P1 25,0 59,6 19,4 21,0  

Exposició 2 P1 25,0 56,9 19,0 20,0  

Audiovisual P2 25,0 56,9 19,0 20,0  

Exposició 1 P2 25,0 56,9 19,0 20,0  

Exposició 2 P2 25,0 56,9 19,0 20,0  

Escala P2 25,0 59,6 19,4 21,0  

Escala P3 25,0 56,9 19,0 20,0  

Reserva P3 25,0 59,6 19,4 21,0  

Oficina P3 25,0 59,6 19,4 21,0  

Espai visitable P3 25,0 59,6 19,4 21,0  

Expo taller P3 25,0 56,9 19,0 20,0  

Servei P3 25,0 59,6 19,4 21,0  

Taller restauració P3 25,0 59,6 19,4 21,0  

Edifici secundari - - - -  

Sala PB 25,0 59,6 19,4 21,0  

Exposició P2 25,0 56,9 19,0 20,0  

Passadís P2 25,0 59,6 19,4 21,0  

Tallers P3 25,0 59,6 19,4 21,0  

Aula didàctica P3 25,0 59,6 19,4 21,0  

Passadís P3 25,0 59,6 19,4 21,0 

 
 
 
 
 
 



2.6.- MÈTODE DE CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES 
 
El mètode de càlcul utilitzat TFM (mètode de la funció de transferència) correspon al 
descrit per ASHRAE en la seva publicació HVAC Fundamentals de 1997. En un 
annex d'aquest projecte es realitza una breu descripció d'aquest mètode.  
 
A continuació es mostra un resum de resultats de càrregues tèrmiques per a cada 
sistema i cada una de les seves zones. 
 
Descripció Càrrega 

Refrigeració 
Simultània 
(W) 

Càrrega 
Refrigeració 
Màxima 
(W) 

Data per a Màxima 
Individual 

Càrrega 
Calefacció 
(W) 

Volum 
Ventilació 
(m³/h) 
 

Edifici Principal 56.734 - Agosto 16 horas 44.236 3.765,6 

Vestíbul/recepció/botiga 9.210 9.210 Agosto 16 horas 10.412 855,0 

Bany PB 432 437 Julio 16 horas 507 28,8 

Magatzem PB 343 345 Julio 16 horas 286 18,0 

Passadís PB 479 479 Julio 16 horas 501 45,0 

Exposició 1 PB 1.268 1.272 Julio 16 horas 1.093 86,4 

Exposició 2 PB 4.788 4.788 Agosto 16 horas 3.528 259,2 

Escala PB 565 569 Julio 16 horas 637 45,0 

Audiovisual P1 4.184 4.184 Agosto 16 horas 3.376 259,2 

Escala P1 605 609 Julio 16 horas 568 45,0 

Exposició 1 P1 6.436 6.436 Agosto 16 horas 4.260 345,6 

Exposició 2 P1 4.827 4.827 Agosto 16 horas 3.346 259,2 

Audiovisual P2 4.338 4.338 Julio 16 horas 3.293 259,2 

Exposició 1 P2 6.591 6.591 Agosto 16 horas 4.124 345,6 

Exposició 2 P2 4.333 4.333 Agosto 16 horas 3.175 259,2 

Escala P2 607 610 Julio 16 horas 568 45,0 

Escala P3 551 579 Junio 17 horas 305 45,0 

Reserva P3 974 998 Julio 17 horas 1.492 36,0 

Oficina P3 1.596 1.596 Agosto 16 horas 764 135,0 

Espai visitable P3 652 666 Julio 18 horas 279 57,6 

Expo taller P3 1.862 1.884 Julio 18 horas 510 172,8 

Servei P3 412 416 Julio 16 horas 456 28,8 

Taller restauració P3 1.683 1.692 Septiembre 16 
horas 

753 135,0 

Edifici secundari 23.048 - Julio 17 horas 17.553 1.719,0 

Sala PB 5.126 5.249 Agosto 11 horas 3.215 432,0 

Exposició P2 4.791 4.856 Agosto 12 horas 1.425 432,0 

Passadís P2 1.874 1.893 Julio 18 horas 3.646 45,0 

Tallers P3 4.051 4.231 Julio 10 horas 4.871 405,0 

Aula didàctica P3 5.383 5.409 Julio 18 horas 951 360,0 

Passadís P3 1.821 1.840 Julio 18 horas 3.445 45,0 

 
El detall del càlcul de càrregues tèrmiques es recull en un annex d'aquest projecte i 
conté les taules del càlcul de càrregues tèrmiques per als diferents sistemes, 
subsistemes i zones en què s'ha dividit l'edifici. 
 



ANNEX 1. MÈTODE DE CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES 
 
Es segueix el mètode desenvolupat per ASHRAE (American Society o Heating, 
Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversió de guanys 
instantanis de calor a càrregues de refrigeració en les anomenades funcions de 
transferència. 
 
1.1.- Guanys tèrmics instantanis 
 
El primer pas consisteix en el càlcul per a cada mes i cada hora del guany de calor 
instantani degut a cada un dels següents elements: 
 
1.1.1.- Guany solar vidre 
 
Insolació a través d'envidraments a l'exterior. 
 

nSHGFACSQ tGAN ,  
 
Essent: 
 

GStInsGSdSHGF   
 
que depèn del mes, de l'hora solar i de la latitud. 
 
On: 
 
QGAN,t = Guany instantani de calor sensible (watts) 
A = Àrea de la superfície envidrada (m²) 
CS = Coeficient d'ombrejat 
n = Núm. d'unitats de finestres del mateix tipus 
SHGF = Guany solar per al vidre tipus (DSA) 
GSt = Guany solar per radiació directa (watts/m²)  
GSd = Guany solar per radiació difusa (watts/m²) 
Ins = Percentatge d'ombra sobre la superfície envidrada 
 
1.1.2.- Transmissió parets i sostres 
 
Tancaments opacs a l'exterior, tret dels que no reben els raigs solars. El guany 
instantani per a cada hora es calcula usant la següent funció de transferència 
(ASHRAE): 
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On: 
 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l'ambient a través de la superfície interior 
del sostre o paret (w) 
A = Àrea de la superfície interior (m²) 

Tsa,t-n = Temperatura sol aire en l'instant t-n 



 = Increment de temps igual a 1 hora. 
tai = Temperatura de l'espai interior suposada constant 
bn 
cn 
dn = Coeficients de la funció de transferència segons el tipus de tancament 
 
La temperatura sol-aire serveix per corregir l'efecte dels raigs solars sobre la 
superfície exterior del tancament: 
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On: 
 
Tsa = Temperatura sol-aire per a un mes i una hora donades (°C) 
Tec = Temperatura seca exterior corregida segons mes i hora (°C) 
It = Radiació solar incident en la superfície (w/m²) 
ho = Coeficient de termotransferència de la superfície (w/m² °C) 

 = Absorbència de la superfície a la radiació solar (depèn del color) 

 = Angle d'inclinació del tancament pel que fa a la vertical (horitzontals 
90°). 

 = Emitància hemisfèrica de la superfície. 

R = Diferència de radiació superfície/cos negre (w/m²) 
 
1.1.3.- Transmissió excepte parets i sostres 
 
1.1.3.1.- Tancaments a l'interior 
 
Guanys instantanis per transmissió en tancaments opacs interiors i que no estan 
exposats als raigs solars. 
 

 ailtGAN ttAKQ ,  
 
On: 
 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
K = Coeficient de transmissió del tancament (w/m²·°C) 
A  = Àrea de la superfície interior (m²) 
tl = Temperatura del local contigu (°C) 
tai = Temperatura de l'espai interior suposada constant (°C) 
 
1.1.3.2.- Envidraments a l'exterior 
 
Guanys instantanis per transmissió en superfícies envidrades a l'exterior. 
 

 aiectGAN ttAKQ ,  
 
On: 
 



QGAN,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
K = Coeficient de transmissió del tancament (w/m²·°C) 
A  = Àrea de la superfície interior (m²) 
tec = Temperatura exterior corregida (°C) 
tai = Temperatura de l'espai interior suposada constant (°C) 
 
1.1.3.3.- Portes a l'exterior 
 
Un cas especial són les portes a l'exterior, en les que cal distingir segons la seva 
orientació: 
 

 ailtGAN ttAKQ ,  
 
On: 
 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
K = Coeficient de transmissió del tancament (w/m²·°C) 
A  = Àrea de la superfície interior (m²) 
tai = Temperatura de l'espai interior suposada constant (°C) 
tl = Per a orientació Nord: Temperatura exterior corregida (°C) 
  Excepte orientació Nord:Temperatura sol-aire per a l'instant t (°C) 
 
1.1.4.-Calor intern 
 
1.1.4.1.- Ocupació (persones) 
 
Calor generat per les persones que es troben dins de cada local. Aquesta calor és 
funció principalment del número de persones i del tipus d'activitat que estan 
desenvolupant. 
 

tstGAN FdnQQ  01'0,  
 
On: 
 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
Qs = Guany sensible per persona (w). Depèn del tipus d'activitat 
n = Número d'ocupants 
Fdt = Percentatge d'ocupació per a l'instant t (%)  
 
Es considera que 67% de la calor sensible es dissipa per radiació i la resta per 
convecció. 
 

tltGANl FdnQQ  01'0,  
 
On: 
 
QGANl,t = Guany de calor latent en l'instant t (w) 
Ql = Guany latent per persona (w). Depèn del tipus d'activitat 
n = Número d'ocupants 
Fdt = Percentatge d'ocupació per a l'instant t (%)  



 
1.1.4.2.- Enllumenat 
 
Calor generat pels aparells de llum que es troben dins de cada local. Aquesta calor 
és funció principalment del número i tipus d'aparells. 
 

tstGAN FdnQQ  01'0,  
 
On: 
 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
Qs = Potència per lluminària (w). Per a fluorescent es multiplica per 1'25. 
n = Número de lluminàries. 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l'instant t (%)  
 
1.1.4.3.- Aparells elèctrics 
 
Calor generada pels aparells exclusivament elèctrics que es troben dins de cada 
local. Aquesta calor és funció principalment del número i tipus d'aparells. 
 

tstGAN FdnQQ  01'0,  
 
On: 
 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
Qs = Guany sensible per aparell (w). Depèn del tipus. 
n = Número d'aparells. 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l'instant t (%)  
 
Es considera que el 60% de la calor sensible es dissipa per radiació i la resta per 
convecció. 
 
1.1.4.4.- Aparells tèrmics 
 
Calor generada pels aparells tèrmics que es troben dins de cada local. Aquesta calor 
és funció principalment del número i tipus d'aparells. 
 

tstGAN FdnQQ  01'0,  
 
On: 
 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
Qs = Guany sensible per aparell (w). Depèn del tipus. 
n = Número d'aparells. 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l'instant t (%)  
 
Es considera que el 60% de la calor sensible es dissipa per radiació i la resta per 
convecció. 
 



tltGANl FdnQQ  01'0,  
 
On: 
 
QGANl,t = Guany de calor latent en l'instant t (w) 
Ql = Guany latent per aparell (w). Depèn del tipus 
n = Número d'aparells 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l'instant t (%)  
 
1.1.5.- Aire exterior 
 
Guanys instantanis de calor a causa de l'aire exterior de ventilació. Aquests guanys 
passen directament a ser càrregues de refrigeració. 
 

 aiectsaeatGAN ttFdVfQ  01'034'0,  
 
On: 
 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
fa = Coeficient corrector per altitud geogràfica. 
Vae = Cabal d'aire exterior (m³/h). 
tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 
tai = Temperatura de l'espai interior suposada constant (°C) 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l'instant t (%)  
 
Es considera que el 100% de la calor sensible apareix per convecció. 
 

 aiectsaeatGANl XXFdVfQ  01'083'0,  
 
On: 
 
QGANl,t = Guany de calor sensible en l'instant t (w) 
fa = Coeficient corrector per altitud geogràfica. 
Vae = Cabal d'aire exterior (m³/h). 
Xec = Humitat específica exterior corregida (gr aigua/kg aire). 
Xai = Humitat específica de l'espai interior (gr aigua/kg aire) 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l'instant t (%)  
 
1.2.- Càrregues de refrigeració 
 
La càrrega de refrigeració depèn de la magnitud i naturalesa del guany tèrmic 
instantani així com del tipus de construcció del local, del seu contingut, tipus 
d'il·luminació i del seu nivell de circulació d'aire. 
 
Els guanys instantanis de calor latent així com les parts corresponents de calor 
sensible que apareixen per convecció passen directament a ser càrregues de 
refrigeració. Els guanys deguts a la radiació i transmissió es transformen en 
càrregues de refrigeració per mitjà de la funció de transferència següent: 
 



  tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  
 
QREF,t  = Càrrega de refrigeració per a l'instant t (w) 
QGAN,t  = Guany de calor en l'instant t (w) 

  = Increment de temps igual a 1 hora. 
vo, v1 i v2 = Coeficients en funció de la naturalesa del guany tèrmic 

instantani. 
w1  = Coeficient en funció del nivell de circulació de l'aire en el local. 



ANNEX 2. DETALL DEL CÀLCUL TÈRMIC  
 
2.1.- EVOLUCIÓ ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÀXIMA (°C) 
 
Hora Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Maig.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des. 

1 10,7   10,9   12,3   15,5   18,9   20,9   21,8   21,8   20,2   17,0   12,6   11,1 

2 10,0   10,3   11,7   14,9   18,3   20,2   21,2   21,2   19,5   16,4   12,0   10,5 

3  9,4    9,7   11,0   14,3   17,6   19,6   20,6   20,6   18,9   15,7   11,4    9,9 

4  8,8    9,0   10,4   13,6   17,0   19,0   20,0   20,0   18,3   15,1   10,8    9,3 

5  8,2    8,4    9,8   13,0   16,4   18,4   19,3   19,3   17,7   14,5   10,1    8,6 

6  7,5    7,8    9,2   12,4   15,8   17,7   18,7   18,7   17,0   13,8    9,5    8,0 

7 10,0   10,2   11,6   14,8   18,2   20,2   21,1   21,1   19,5   16,3   11,9   10,4 

8 12,4   12,7   14,0   17,2   20,6   22,6   23,6   23,6   21,9   18,7   14,4   12,9 

9 14,0   14,2   15,6   18,8   22,2   24,2   25,1   25,1   23,5   20,3   15,9   14,4 

10 15,5   15,8   17,2   20,4   23,8   25,7   26,7   26,7   25,0   21,8   17,5   16,0 

11 16,9   17,2   18,6   21,8   25,2   27,1   28,1   28,1   26,4   23,2   18,9   17,4 

12 18,3   18,6   20,0   23,2   26,6   28,5   29,5   29,5   27,8   24,6   20,3   18,8 

13 19,4   19,7   21,1   24,3   27,7   29,6   30,6   30,6   28,9   25,7   21,4   19,9 

14 20,5   20,8   22,2   25,4   28,8   30,7   31,7   31,7   30,0   26,8   22,5   21,0 

15 21,1   21,4   22,8   26,0   29,4   31,3   32,3   32,3   30,6   27,4   23,1   21,6 

16 20,5   20,8   22,2   25,4   28,8   30,7   31,7   31,7   30,0   26,8   22,5   21,0 

17 20,0   20,2   21,6   24,8   28,2   30,2   31,1   31,1   29,5   26,3   22,0   20,4 

18 19,4   19,7   21,1   24,3   27,7   29,6   30,6   30,6   28,9   25,7   21,4   19,9 

19 18,1   18,4   19,7   23,0   26,3   28,3   29,3   29,3   27,6   24,4   20,1   18,6 

20 16,8   17,1   18,4   21,6   25,0   27,0   28,0   28,0   26,3   23,1   18,8   17,3 

21 15,4   15,7   17,1   20,3   23,7   25,6   26,6   26,6   24,9   21,7   17,4   15,9 

22 14,1   14,3   15,7   18,9   22,3   24,3   25,2   25,2   23,6   20,4   16,0   14,5 

23 12,7   12,9   14,3   17,5   20,9   22,9   23,8   23,8   22,2   19,0   14,7   13,1 

24 11,3   11,6   12,9   16,1   19,5   21,5   22,5   22,5   20,8   17,6   13,3   11,8 

 

2.2.- EVOLUCIÓ ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HUMIDA MÀXIMA (°C) 
 
Hora Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Maig.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des. 

1  9,8   10,1   11,4   14,5   17,8   19,7   20,6   20,6   19,0   15,9   11,7   10,3 

2  9,2    9,5   10,8   13,9   17,2   19,1   20,0   20,0   18,4   15,3   11,1    9,6 

3  8,6    8,9   10,2   13,3   16,6   18,5   19,4   19,4   17,8   14,7   10,5    9,0 

4  8,0    8,2    9,6   12,7   15,9   17,9   18,8   18,8   17,2   14,1    9,9    8,5 

5  7,4    7,6    9,0   12,1   15,3   17,3   18,2   18,2   16,6   13,5    9,3    7,9 

6  6,8    7,0    8,4   11,5   14,7   16,7   17,6   17,6   16,0   12,9    8,7    7,2 

7  9,1    9,4   10,7   13,9   17,1   19,0   19,9   19,9   18,3   15,2   11,0    9,6 

8 11,5   11,7   13,0   16,2   19,4   21,3   21,7   21,7   20,7   17,6   13,4   11,9 

9 13,0   13,2   14,6   17,7   20,5   21,6   21,9   21,9   21,0   19,1   14,9   13,5 

10 13,5   14,8   16,1   18,9   20,7   21,8   22,2   22,2   21,3   19,6   16,5   15,0 

11 14,0   16,2   17,5   19,5   21,3   22,4   22,7   22,7   21,8   20,2   17,8   16,2 

12 14,6   17,3   18,5   20,0   21,8   22,9   23,3   23,3   22,4   20,7   18,7   16,8 

13 14,9   17,6   18,8   20,3   22,1   23,2   23,6   23,6   22,7   21,0   19,0   17,1 

14 15,2   17,9   19,1   20,6   22,4   23,5   23,9   23,9   23,0   21,3   19,3   17,4 

15 15,2   17,9   19,1   20,6   22,4   23,5   23,9   23,9   23,0   21,3   19,3   17,4 

16 15,2   17,9   19,1   20,6   22,4   23,5   23,9   23,9   23,0   21,3   19,3   17,4 

17 14,9   17,6   18,8   20,3   22,1   23,2   23,6   23,6   22,7   21,0   19,0   17,1 

18 14,6   17,3   18,5   20,0   21,8   22,9   23,3   23,3   22,4   20,7   18,7   16,8 

19 14,3   17,0   18,2   19,8   21,6   22,7   23,0   23,0   22,1   20,5   18,5   16,5 

20 14,1   16,0   17,4   19,5   21,3   22,4   22,8   22,8   21,9   20,2   17,7   16,2 

21 13,8   14,7   16,0   19,1   21,0   22,1   22,5   22,5   21,6   19,9   16,4   14,9 

22 13,1   13,4   14,7   17,8   20,7   21,8   22,2   22,2   21,3   19,2   15,0   13,6 

23 11,7   12,0   13,3   16,5   19,7   21,3   21,7   21,7   20,8   17,9   13,7   12,2 

24 10,4   10,7   12,0   15,1   18,4   20,3   21,2   21,2   19,6   16,6   12,4   10,9 

 



2.3.- FULL DE CÀRREGUES PER A REFRIGERACIÓ DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENT: 20012 DATA: 20/03/20 
PROJECTE: Museu Conca Dellà 
SISTEMA: Edifici Principal 
 
CONDICIONS DE DISSENY: Estimat per a les 16 hora solar del mes de Agosto. 
 
  T.seca T.hum. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 31,7 °C 23,9 °C 52,5 % 15,45 g/kg 
 
GUANYS DE CALOR: 
 
Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
Vestíbul/recepció/botiga 
25,0 19,4 33,9 97,6 256 413 9 1.918 1.804 2.414 2.396 0,518 9.210 
Bany PB 
25,0 19,4 4,7 13,5 0 26 0 143 61 127 81 0,570 437 
Magatzem PB 
25,0 19,4 2,7 7,8 0 12 0 109 38 135 50 0,472 345 
Passadís PB 
25,0 19,4 3,9 11,2 0 0 0 131 95 127 126 0,508 479 
Exposició 1 PB 
25,0 19,4 11,5 33,1 0 21 0 445 182 381 242 0,550 1.272 
Exposició 2 PB 
25,0 19,0 27,3 78,6 927 108 31 1.199 547 1.143 833 0,665 4.788 
Escala PB 
25,0 19,4 8,9 25,6 0 18 0 202 95 127 126 0,635 569 
Audiovisual P1 
25,0 19,4 28,0 74,5 598 63 27 1.079 547 1.143 726 0,607 4.184 
Escala P1 
25,0 19,4 11,8 31,4 0 17 0 244 95 127 126 0,672 609 
Exposició 1 P1 
25,0 19,4 37,7 100,3 1.499 42 50 1.623 729 1.525 968 0,678 6.436 
Exposició 2 P1 
25,0 19,0 28,2 75,0 954 102 32 1.216 547 1.143 833 0,668 4.827 
Audiovisual P2 
25,0 19,0 27,8 74,8 636 71 32 1.076 547 1.143 833 0,614 4.338 
Exposició 1 P2 
25,0 19,0 38,3 103,0 1.499 43 50 1.635 729 1.525 1.110 0,679 6.591 
Exposició 2 P2 
25,0 19,0 28,7 77,2 473 95 16 1.225 547 1.143 833 0,613 4.333 
Escala P2 
25,0 19,4 11,9 32,0 0 17 0 245 95 127 126 0,674 610 
Escala P3 
25,0 19,0 11,8 40,1 73 100 4 246 10 127 18 0,769 579 
Reserva P3 
25,0 19,4 23,8 80,9 196 263 9 312 35 135 47 0,852 998 
Oficina P3 
25,0 19,4 23,1 78,5 513 190 17 638 40 145 53 0,904 1.596 
Espai visitable P3 
25,0 19,4 7,6 25,8 0 77 0 301 14 254 20 0,598 666 
Expo taller P3 
25,0 19,0 19,6 66,6 0 169 0 841 43 762 69 0,570 1.884 
Servei P3 
25,0 19,4 2,2 7,5 0 41 0 107 61 127 81 0,537 416 
Taller restauració P3 
25,0 19,4 8,5 28,9 695 93 14 411 30 406 43 0,749 1.692 
 



CÀRREGA DE REFRIGERACIÓ TOTAL  
  401,9 1.164,2 8.260 1.880 300 15.321 6.918 14.289 9.766 0,643 56.734 
 
Factor de seguretat: 5% 
Cabal total d'aire exterior: 3.765,6 m³/h 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 141,2 W/m² 
 
Ts:   T emperatura seca interior (°C). Cis:       Calor intern sensible. 
Th:    Temperatura humida interior (°C). Aes:      Aire exterior sensible. 
Vol.:  Volum de la zona. Cil:        Calor intern latent. 
Gsc:  Guany solar vidre. Ael:       Aire exterior latent. 
Tpt:   Transmissió parets i sostre. RSHF:   Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmissió excepte parets i sostre. C.Refr.: Càrregues de refrigeració. 

 



FULL DE CÀRREGUES PER A CALEFACCIÓ DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENT: 20012 DATA: 20/03/20 
PROJECTE: Museu Conca Dellà 
SISTEMA: Edifici Principal 
 
CONDICIONS DE DISSENY: 
 
 Temperatura exterior: -9,4 °C 
 Dies grau acumulats: 1681 
 Orientació del vent dominant: E 
 Velocitat del vent dominant: 2,30 m/s 
 
PÈRDUES DE CALOR: 
 
 Tsi Àrea Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 
ZONES (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  
Vestíbul/recepció/botiga 21,0 33,9 97,6 756 213 602 8.841 10.412 
Bany PB 21,0 4,7 13,5 167 43 0 298 507 
Magatzem PB 21,0 2,7 7,8 75 24 0 186 286 
Passadís PB 21,0 3,9 11,2 0 35 0 465 501 
Exposició 1 PB 21,0 11,5 33,1 127 72 0 893 1.093 
Exposició 2 PB 20,0 27,3 78,6 702 164 70 2.592 3.528 
Escala PB 21,0 8,9 25,6 111 61 0 465 637 
Audiovisual P1 21,0 28,0 74,5 642 0 54 2.680 3.376 
Escala P1 21,0 11,8 31,4 103 0 0 465 568 
Exposició 1 P1 21,0 37,7 100,3 570 0 117 3.574 4.260 
Exposició 2 P1 20,0 28,2 75,0 682 0 72 2.592 3.346 
Audiovisual P2 20,0 27,8 74,8 643 0 58 2.592 3.293 
Exposició 1 P2 20,0 38,3 103,0 556 0 113 3.456 4.124 
Exposició 2 P2 20,0 28,7 77,2 547 0 36 2.592 3.175 
Escala P2 21,0 11,9 32,0 103 0 0 465 568 
Escala P3 20,0 11,8 40,1 234 0 7 63 305 
Reserva P3 21,0 23,8 80,9 841 0 19 632 1.492 
Oficina P3 21,0 23,1 78,5 529 0 40 195 764 
Espai visitable P3 21,0 7,6 25,8 196 0 0 83 279 
Expo taller P3 20,0 19,6 66,6 268 0 0 242 510 
Servei P3 21,0 2,2 7,5 159 0 0 298 456 
Taller restauració P3 21,0 8,5 28,9 509 0 49 195 753 
 
CÀRREGA DE CALEFACCIÓ TOTAL 401,9 1.164,2 8.520 612 1.237 33.866 44.236 
 
Factor de seguretat: 8,0% 
Cabal total d'aire exterior: 3.765,6 m³/h 
Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 110,1 W/m² 
 
 
Tsi:  Temperatura seca interior (°C). Ipv:         Infiltracions portes i finestres. 
Vol.: Volum de la zona. Vae:       Ventilació aire exterior. 
Tae: Transmissió ambient exterior. C.calef.: Càrregues de calefacció. 
Tol:  Transmissió altres locals. 

 
ABREVIATURES I UNITATS: 
 
Or.: Orientació del tancament exterior Ud. Número d'elements del mateix tipus 
SQ:  Coeficient d'ombrejat (adimensional) Cabal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficient de transmissió (W/m²·°C) Sup.: Superfície de tancaments (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Pressió: Pressió del vent (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplement per orientació. 
Tac:  Temperatura ambient contigu (°C) G.Inst.: Guanys instantanis (W) 
Xec: Humitat específica exterior (g/kg) Càrrega.Refr.: Càrregues de refrigeració (W) 
 Càrrega.Calef.: Càrregues de calefacció (W) 



 

EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Vestíbul/recepció/botiga CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Vestíbulos Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 33,9 m² x 2,88 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 97,6 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,3 0,69 1 520 244 

 256 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada SO 25,9 m² Façana ISONA SO 20,0 0,33 58,0 44 47 

Puerta acceso SO 0,0 m² PUERTA/MAD/A SO 4,6 2,20 66,7 422 332 

Fachada NO 10,8 m² Façana ISONA NO 10,8 0,33 50,3 14 15 

 413 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

1,3 1,28 31,7 11 8 

Solera 1 Solera ISONA 33,9 0,27 25,0 0 0 

 9 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

19 Ocupantes 89 19 100 1.691 1.366 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 33 100 509 461 

 1.918 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

855,0 m³/h Ventilación 855,0 31,7 100 1.804 1.804 

 1.804 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.400 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

19 Ocupantes 121 19 100 2.299 2.299 

 2.414 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

855,0 m³/h Ventilación 855,0 15,45 100 2.396 2.396 

 2.396 

TOTAL CALOR LATENT 4.810 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 9.210 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,518 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 271,7 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Vestíbul/recepció/botiga Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Vestíbulos (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 33,9 m² x 2,88 m VOLUM 97,6 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada SO 25,9 m² Façana ISONA SO 1,035 20,0 0,33 -9,4 208 

Puerta acceso SO 0,0 m² PUERTA/MAD/A SO 1,035 4,6 2,20 -9,4 318 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 1,3 1,28 -9,4 52 

Fachada NO 10,8 m² Façana ISONA NO 1,125 10,8 0,33 -9,4 122 

 756 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Solera ISONA  33,9 0,27 -0,9 197 

 213 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Puerta acceso SO 0,0 m² PUERTA/MAD/A SO 2,58 56,3 -9,4 539 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 1,9 -9,4 18 

 602 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

855,0 m³/h Ventilación 855,0 -9,4 8.186 

 8.841 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 10.412 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 307,2 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Bany PB CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 4,7 m² x 2,88 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 13,5 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NO 8,7 m² Façana ISONA NO 8,7 0,33 53,2 14 15 

Fachada NE 4,8 m² Façana ISONA NE 4,8 0,33 35,6 10 10 

 26 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Solera 1 Solera ISONA 4,7 0,38 25,0 0 0 

 0 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 72 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 4 100 71 64 

 143 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

28,8 m³/h Ventilación 28,8 31,7 100 61 61 

 61 

TOTAL CALOR SENSIBLE 229 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

28,8 m³/h Ventilación 28,8 15,45 100 81 81 

 81 

TOTAL CALOR LATENT 208 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 437 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,570 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 92,9 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Bany PB Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

(°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 4,7 m² x 2,88 m VOLUM 13,5 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NO 8,7 m² Façana ISONA NO 1,125 8,7 0,33 -9,4 98 

Fachada NE 4,8 m² Façana ISONA NE 1,175 4,8 0,33 -9,4 57 

 167 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Solera ISONA  4,7 0,38 -0,9 39 

 43 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

28,8 m³/h Ventilación 28,8 -9,4 276 

 298 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 507 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 108,0 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Magatzem PB CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Almacenes (variable según producto 
almacenado) 

Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 2,7 m² x 2,88 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 7,8 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 5,9 m² Façana ISONA NE 5,9 0,33 35,6 12 12 

 12 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Solera 1 Solera ISONA 2,7 0,38 25,0 0 0 

 0 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 98 1 100 98 79 

10 w/m² Alumbrado AL-i/1w 10 2 100 27 24 

 109 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

18,0 m³/h Ventilación 18,0 31,7 100 38 38 

 38 

TOTAL CALOR SENSIBLE 159 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 129 1 100 129 129 

 135 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

18,0 m³/h Ventilación 18,0 15,45 100 50 50 

 50 

TOTAL CALOR LATENT 186 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 345 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,472 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 127,8 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Magatzem PB Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Almacenes (variable según producto 
almacenado) 

(°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 2,7 m² x 2,88 m VOLUM 7,8 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 5,9 m² Façana ISONA NE 1,175 5,9 0,33 -9,4 70 

 75 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Solera ISONA  2,7 0,38 -0,9 23 

 24 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

18,0 m³/h Ventilación 18,0 -9,4 172 

 186 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 286 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 105,8 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Passadís PB CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Pasillos Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 3,9 m² x 2,88 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 11,2 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Solera 1 Solera ISONA 3,9 0,38 25,0 0 0 

 0 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 72 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 3 100 59 53 

 131 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 31,7 100 95 95 

 95 

TOTAL CALOR SENSIBLE 226 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 15,45 100 126 126 

 126 

TOTAL CALOR LATENT 253 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 479 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,508 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 122,9 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Passadís PB Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Pasillos (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 3,9 m² x 2,88 m VOLUM 11,2 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Solera ISONA  3,9 0,38 -0,9 33 

 35 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 -9,4 431 

 465 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 501 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 128,4 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Exposició 1 PB CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 11,5 m² x 2,88 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 33,1 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 10,0 m² Façana ISONA NE 10,0 0,33 35,6 20 20 

 21 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Solera 1 Solera ISONA 11,5 0,27 25,0 0 0 

 0 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

3 Ocupantes 89 3 100 267 216 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 11 100 230 208 

 445 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

86,4 m³/h Ventilación 86,4 31,7 100 182 182 

 182 

TOTAL CALOR SENSIBLE 648 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

3 Ocupantes 121 3 100 363 363 

 381 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

86,4 m³/h Ventilación 86,4 15,45 100 242 242 

 242 

TOTAL CALOR LATENT 623 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 1.272 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,550 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 110,6 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Exposició 1 PB Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 11,5 m² x 2,88 m VOLUM 33,1 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 10,0 m² Façana ISONA NE 1,175 10,0 0,33 -9,4 118 

 127 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Solera ISONA  11,5 0,27 -0,9 67 

 72 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

86,4 m³/h Ventilación 86,4 -9,4 827 

 893 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 1.093 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 95,0 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Exposició 2 PB CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 27,3 m² x 2,88 m Interiors 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUM 78,6 m³ Diferències 6,7 4,9 -4,4 4,18 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 4,7 0,69 1 1.879 883 

 927 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 12,3 m² Façana ISONA NE 12,3 0,33 35,1 20 20 

Fachada SE 22,8 m² Façana ISONA SE 22,8 0,33 35,1 64 63 

Fachada SO 13,6 m² Façana ISONA SO 8,9 0,33 58,0 20 21 

 108 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

4,7 1,28 31,7 40 29 

Solera 1 Solera ISONA 27,3 0,27 25,0 0 0 

 31 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 89 9 100 801 647 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 27 100 546 495 

 1.199 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 31,7 100 547 547 

 547 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.812 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 121 9 100 1.089 1.089 

 1.143 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 15,45 100 833 833 

 833 

TOTAL CALOR LATENT 1.976 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 4.788 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,665 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 175,4 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Exposició 2 PB Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 20,0 29,4 

DIMENSIONS 27,3 m² x 2,88 m VOLUM 78,6 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 12,3 m² Façana ISONA NE 1,175 12,3 0,33 -9,4 140 

Fachada SE 22,8 m² Façana ISONA SE 1,075 22,8 0,33 -9,4 238 

Fachada SO 13,6 m² Façana ISONA SO 1,035 8,9 0,33 -9,4 89 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 4,7 1,28 -9,4 183 

 702 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Solera ISONA  27,3 0,27 -0,9 152 

 164 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 7,0 -9,4 65 

 70 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 -9,4 2.400 

 2.592 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 3.528 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 129,2 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Escala PB CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Pasillos Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 8,9 m² x 2,88 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 25,6 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 8,7 m² Façana ISONA NE 8,7 0,33 35,6 18 17 

 18 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Solera 1 Solera ISONA 8,9 0,29 25,0 0 0 

 0 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 72 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 8 100 134 121 

 202 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 31,7 100 95 95 

 95 

TOTAL CALOR SENSIBLE 316 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 15,45 100 126 126 

 126 

TOTAL CALOR LATENT 253 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 569 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,635 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 63,9 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Escala PB Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Pasillos (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 8,9 m² x 2,88 m VOLUM 25,6 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 8,7 m² Façana ISONA NE 1,175 8,7 0,33 -9,4 103 

 111 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Solera ISONA  8,9 0,29 -0,9 56 

 61 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 -9,4 431 

 465 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 637 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 71,5 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Audiovisual P1 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 28,0 m² x 2,66 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 74,5 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,4 0,69 1 959 451 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,8 0,69 1 39 53 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,0 0,69 1 47 65 

 598 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada SO 9,8 m² Façana ISONA SO 7,4 0,33 58,0 16 17 

Fachada NO 21,7 m² Façana ISONA NO 21,7 0,33 50,3 28 30 

Fachada NE 9,9 m² Façana ISONA NE 8,2 0,33 35,1 13 13 

 63 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,4 1,28 31,7 21 15 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,8 1,28 31,7 7 5 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

1,0 1,28 31,7 8 6 

 27 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 89 9 100 801 647 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 28 100 420 380 

 1.079 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 31,7 100 547 547 

 547 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.314 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 121 9 100 1.089 1.089 

 1.143 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 15,45 100 726 726 

 726 

TOTAL CALOR LATENT 1.870 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 4.184 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,607 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 149,4 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Audiovisual P1 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 28,0 m² x 2,66 m VOLUM 74,5 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada SO 9,8 m² Façana ISONA SO 1,035 7,4 0,33 -9,4 77 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,4 1,28 -9,4 97 

Fachada NO 21,7 m² Façana ISONA NO 1,125 21,7 0,33 -9,4 245 

Fachada NE 9,9 m² Façana ISONA NE 1,175 8,2 0,33 -9,4 96 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,8 1,28 -9,4 36 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 1,0 1,28 -9,4 44 

 642 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,6 -9,4 34 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,7 -9,4 7 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,9 -9,4 9 

 54 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 -9,4 2.482 

 2.680 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 3.376 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 120,6 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Escala P1 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Pasillos Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 11,8 m² x 2,66 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 31,4 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 8,1 m² Façana ISONA NE 8,1 0,33 35,6 16 16 

 17 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 72 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 11 100 177 160 

 244 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 31,7 100 95 95 

 95 

TOTAL CALOR SENSIBLE 356 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 15,45 100 126 126 

 126 

TOTAL CALOR LATENT 253 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 609 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,672 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 51,6 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Escala P1 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Pasillos (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 11,8 m² x 2,66 m VOLUM 31,4 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 8,1 m² Façana ISONA NE 1,175 8,1 0,33 -9,4 95 

 103 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 -9,4 431 

 465 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 568 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 48,2 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Exposició 1 P1 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 37,7 m² x 2,66 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 100,3 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,6 0,69 1 1.039 488 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,6 0,69 1 1.039 488 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,4 0,69 1 959 451 

 1.499 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 9,1 m² Façana ISONA NE 9,1 0,33 35,1 15 15 

Fachada SO 18,6 m² Façana ISONA SO 11,0 0,33 58,0 24 26 

 42 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,6 1,28 31,7 22 16 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,6 1,28 31,7 22 16 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,4 1,28 31,7 21 15 

 50 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

12 Ocupantes 89 12 100 1.068 863 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 37 100 754 683 

 1.623 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

345,6 m³/h Ventilación 345,6 31,7 100 729 729 

 729 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.943 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

12 Ocupantes 121 12 100 1.452 1.452 

 1.525 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

345,6 m³/h Ventilación 345,6 15,45 100 968 968 

 968 

TOTAL CALOR LATENT 2.493 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 6.436 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,678 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 170,7 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Exposició 1 P1 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 37,7 m² x 2,66 m VOLUM 100,3 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 9,1 m² Façana ISONA NE 1,175 9,1 0,33 -9,4 107 

Fachada SO 18,6 m² Façana ISONA SO 1,035 11,0 0,33 -9,4 114 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,6 1,28 -9,4 105 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,6 1,28 -9,4 105 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,4 1,28 -9,4 97 

 570 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,9 -9,4 37 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,9 -9,4 37 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,6 -9,4 34 

 117 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

345,6 m³/h Ventilación 345,6 -9,4 3.309 

 3.574 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 4.260 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 113,0 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Exposició 2 P1 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 28,2 m² x 2,66 m Interiors 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUM 75,0 m³ Diferències 6,7 4,9 -4,4 4,18 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,1 0,69 1 5 7 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,4 0,69 1 959 451 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,4 0,69 1 959 451 

 954 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 12,0 m² Façana ISONA NE 11,9 0,33 35,1 19 19 

Fachada SE 21,4 m² Façana ISONA SE 21,4 0,33 35,1 60 59 

Fachada SO 12,9 m² Façana ISONA SO 8,1 0,33 58,0 18 19 

 102 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,1 1,28 31,7 1 1 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,4 1,28 31,7 21 15 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,4 1,28 31,7 21 15 

 32 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 89 9 100 801 647 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 28 100 564 511 

 1.216 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 31,7 100 547 547 

 547 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.851 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 121 9 100 1.089 1.089 

 1.143 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 15,45 100 833 833 

 833 

TOTAL CALOR LATENT 1.976 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 4.827 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,668 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 171,2 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Exposició 2 P1 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 20,0 29,4 

DIMENSIONS 28,2 m² x 2,66 m VOLUM 75,0 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 12,0 m² Façana ISONA NE 1,175 11,9 0,33 -9,4 136 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,1 1,28 -9,4 4 

Fachada SE 21,4 m² Façana ISONA SE 1,075 21,4 0,33 -9,4 223 

Fachada SO 12,9 m² Façana ISONA SO 1,035 8,1 0,33 -9,4 81 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,4 1,28 -9,4 93 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,4 1,28 -9,4 93 

 682 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,1 -9,4 1 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,6 -9,4 33 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,6 -9,4 33 

 72 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 -9,4 2.400 

 2.592 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 3.346 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 118,7 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Audiovisual P2 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 27,8 m² x 2,69 m Interiors 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUM 74,8 m³ Diferències 6,7 4,9 -4,4 4,18 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,4 0,69 1 860 402 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,8 0,69 1 46 68 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,8 0,69 1 46 68 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,8 0,69 1 46 68 

 636 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada SO 9,7 m² Façana ISONA SO 7,3 0,33 55,7 15 16 

Fachada NO 21,7 m² Façana ISONA NO 21,7 0,33 53,2 34 37 

Fachada NE 9,9 m² Façana ISONA NE 7,5 0,33 35,6 15 15 

 71 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,4 1,28 31,7 21 15 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,8 1,28 31,7 7 5 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,8 1,28 31,7 7 5 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,8 1,28 31,7 7 5 

 32 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 89 9 100 801 647 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 27 100 417 378 

 1.076 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 31,7 100 547 547 

 547 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.362 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 121 9 100 1.089 1.089 

 1.143 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 15,45 100 833 833 

 833 

TOTAL CALOR LATENT 1.976 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 4.338 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,614 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 156,1 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Audiovisual P2 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 20,0 29,4 

DIMENSIONS 27,8 m² x 2,69 m VOLUM 74,8 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada SO 9,7 m² Façana ISONA SO 1,035 7,3 0,33 -9,4 73 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,4 1,28 -9,4 93 

Fachada NO 21,7 m² Façana ISONA NO 1,125 21,7 0,33 -9,4 237 

Fachada NE 9,9 m² Façana ISONA NE 1,175 7,5 0,33 -9,4 85 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,8 1,28 -9,4 35 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,8 1,28 -9,4 35 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,8 1,28 -9,4 35 

 643 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,6 -9,4 33 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,7 -9,4 7 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,7 -9,4 7 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,7 -9,4 7 

 58 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 -9,4 2.400 

 2.592 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 3.293 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 118,5 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Exposició 1 P2 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 38,3 m² x 2,69 m Interiors 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUM 103,0 m³ Diferències 6,7 4,9 -4,4 4,18 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,6 0,69 1 1.039 488 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,6 0,69 1 1.039 488 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,4 0,69 1 959 451 

 1.499 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 9,2 m² Façana ISONA NE 9,2 0,33 35,1 15 15 

Fachada SO 18,9 m² Façana ISONA SO 11,3 0,33 58,0 25 26 

 43 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,6 1,28 31,7 22 16 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,6 1,28 31,7 22 16 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,4 1,28 31,7 21 15 

 50 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

12 Ocupantes 89 12 100 1.068 863 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 38 100 766 694 

 1.635 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

345,6 m³/h Ventilación 345,6 31,7 100 729 729 

 729 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.956 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

12 Ocupantes 121 12 100 1.452 1.452 

 1.525 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

345,6 m³/h Ventilación 345,6 15,45 100 1.110 1.110 

 1.110 

TOTAL CALOR LATENT 2.635 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 6.591 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,679 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 172,1 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Exposició 1 P2 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 20,0 29,4 

DIMENSIONS 38,3 m² x 2,69 m VOLUM 103,0 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 9,2 m² Façana ISONA NE 1,175 9,2 0,33 -9,4 105 

Fachada SO 18,9 m² Façana ISONA SO 1,035 11,3 0,33 -9,4 113 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,6 1,28 -9,4 101 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,6 1,28 -9,4 101 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,4 1,28 -9,4 93 

 556 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,9 -9,4 36 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,9 -9,4 36 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,6 -9,4 33 

 113 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

345,6 m³/h Ventilación 345,6 -9,4 3.200 

 3.456 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 4.124 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 107,7 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Exposició 2 P2 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 28,7 m² x 2,69 m Interiors 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUM 77,2 m³ Diferències 6,7 4,9 -4,4 4,18 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,4 0,69 1 959 451 

 473 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 11,8 m² Façana ISONA NE 11,8 0,33 35,1 19 19 

Fachada SE 21,9 m² Façana ISONA SE 21,9 0,33 35,1 62 60 

Fachada SO 1,6 m² Façana ISONA SO 1,6 0,33 58,0 4 4 

Fachada SO 5,8 m² Façana ISONA SO 3,4 0,33 58,0 7 8 

 95 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,4 1,28 31,7 21 15 

 16 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 89 9 100 801 647 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 28 100 574 520 

 1.225 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 31,7 100 547 547 

 547 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.357 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 121 9 100 1.089 1.089 

 1.143 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 15,45 100 833 833 

 833 

TOTAL CALOR LATENT 1.976 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 4.333 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,613 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 151,0 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Exposició 2 P2 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 20,0 29,4 

DIMENSIONS 28,7 m² x 2,69 m VOLUM 77,2 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 11,8 m² Façana ISONA NE 1,175 11,8 0,33 -9,4 135 

Fachada SE 21,9 m² Façana ISONA SE 1,075 21,9 0,33 -9,4 228 

Fachada SO 1,6 m² Façana ISONA SO 1,035 1,6 0,33 -9,4 16 

Fachada SO 5,8 m² Façana ISONA SO 1,035 3,4 0,33 -9,4 34 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,4 1,28 -9,4 93 

 547 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,6 -9,4 33 

 36 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

259,2 m³/h Ventilación 259,2 -9,4 2.400 

 2.592 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 3.175 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 110,6 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Escala P2 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Pasillos Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 11,9 m² x 2,69 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 32,0 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 8,1 m² Façana ISONA NE 8,1 0,33 35,6 16 16 

 17 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 72 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 11 100 179 162 

 245 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 31,7 100 95 95 

 95 

TOTAL CALOR SENSIBLE 357 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 15,45 100 126 126 

 126 

TOTAL CALOR LATENT 253 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 610 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,674 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 51,3 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Escala P2 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Pasillos (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 11,9 m² x 2,69 m VOLUM 32,0 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 8,1 m² Façana ISONA NE 1,175 8,1 0,33 -9,4 95 

 103 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 -9,4 431 

 465 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 568 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 47,8 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 17 Hora solar Junio 

ZONA Escala P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Pasillos Exteriors 30,2 23,2 55,8 15,05 

DIMENSIONS 11,8 m² x 3,40 m Interiors 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUM 40,1 m³ Diferències 5,2 4,2 -1,1 3,77 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,8 0,69 1 37 70 

 73 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 10,4 m² Façana ISONA NE 9,6 0,33 33,3 19 18 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 11,8 0,21 47,0 97 77 

 100 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,8 1,28 30,2 5 4 

 4 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 73 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 11 100 177 161 

 246 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 45,0 30,2 100 10 10 

 10 

TOTAL CALOR SENSIBLE 433 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 45,0 15,05 100 18 18 

 18 

TOTAL CALOR LATENT 145 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 579 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,769 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 49,0 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Escala P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Pasillos (°C) -9,4 20,0 29,4 

DIMENSIONS 11,8 m² x 3,40 m VOLUM 40,1 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 10,4 m² Façana ISONA NE 1,175 9,6 0,33 -9,4 109 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,8 1,28 -9,4 35 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 11,8 0,21 -9,4 72 

 234 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,7 -9,4 7 

 7 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 45,0 -9,4 58 

 63 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 305 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 25,8 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 17 Hora solar Julio 

ZONA Reserva P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Almacenes (variable según producto 
almacenado) 

Exteriors 31,1 23,6 53,4 15,22 

DIMENSIONS 23,8 m² x 3,40 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 80,9 m³ Diferències 6,1 4,2 -6,2 3,41 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 0,8 0,69 1 227 131 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,7 0,69 1 30 56 

 196 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada SO 10,5 m² Façana ISONA SO 9,7 0,33 50,4 21 22 

Fachada NO 27,9 m² Façana ISONA NO 27,9 0,33 54,3 46 48 

Fachada NE 13,3 m² Façana ISONA NE 12,6 0,33 34,1 26 26 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 23,8 0,21 46,3 195 154 

 263 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,8 1,28 31,2 6 5 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,7 1,28 31,2 6 4 

 9 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 98 1 100 98 80 

10 w/m² Alumbrado AL-i/1w 10 23 100 238 217 

 312 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

36,0 m³/h Ventilación (recuperador 50%) 36,0 31,2 100 35 35 

 35 

TOTAL CALOR SENSIBLE 815 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 129 1 100 129 129 

 135 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

36,0 m³/h Ventilación (recuperador 50%) 36,0 15,22 100 47 47 

 47 

TOTAL CALOR LATENT 183 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 998 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,852 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 41,9 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Reserva P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Almacenes (variable según producto 
almacenado) 

(°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 23,8 m² x 3,40 m VOLUM 80,9 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada SO 10,5 m² Façana ISONA SO 1,035 9,7 0,33 -9,4 101 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 0,8 1,28 -9,4 32 

Fachada NO 27,9 m² Façana ISONA NO 1,125 27,9 0,33 -9,4 315 

Fachada NE 13,3 m² Façana ISONA NE 1,175 12,6 0,33 -9,4 149 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,7 1,28 -9,4 32 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 23,8 0,21 -9,4 150 

 841 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 1,2 -9,4 11 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,7 -9,4 6 

 19 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

36,0 m³/h Ventilación (recuperador 50%) 36,0 -9,4 172 

Ventilación mínima para 1 renovación/hora 43,1 -9,4 412 

 632 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 1.492 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 62,7 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Oficina P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 23,1 m² x 3,40 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 78,5 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 0,9 0,69 1 360 169 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 0,9 0,69 1 360 169 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 0,8 0,69 1 320 150 

 513 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada SO 25,6 m² Façana ISONA SO 23,0 0,33 58,0 50 54 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 23,1 0,21 52,2 164 127 

 190 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,9 1,28 31,7 8 6 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,9 1,28 31,7 8 6 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,8 1,28 31,7 7 5 

 17 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

3 Ocupantes 78 3 100 234 189 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 23 100 462 418 

 638 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

135,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 135,0 31,7 100 40 40 

 40 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.398 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

3 Ocupantes 46 3 100 138 138 

 145 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

135,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 135,0 15,45 100 53 53 

 53 

TOTAL CALOR LATENT 198 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 1.596 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,904 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 69,1 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Oficina P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Oficinas (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 23,1 m² x 3,40 m VOLUM 78,5 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada SO 25,6 m² Façana ISONA SO 1,035 23,0 0,33 -9,4 239 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 0,9 1,28 -9,4 36 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 0,9 1,28 -9,4 36 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 0,8 1,28 -9,4 32 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 23,1 0,21 -9,4 146 

 529 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 1,3 -9,4 13 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 1,3 -9,4 13 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 1,2 -9,4 11 

 40 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

135,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 135,0 -9,4 181 

 195 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 764 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 33,1 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 18 Hora solar Julio 

ZONA Espai visitable P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 30,6 23,3 54,2 14,98 

DIMENSIONS 7,6 m² x 3,40 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 25,8 m³ Diferències 5,6 3,9 -5,3 3,18 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 9,9 m² Façana ISONA NE 9,9 0,33 32,3 21 21 

Fachada NE 1,4 m² Façana ISONA NE 1,4 0,33 32,3 3 3 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 7,6 0,21 35,6 62 50 

 77 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

2 Ocupantes 89 2 100 178 147 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 7 100 152 139 

 301 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

57,6 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 57,6 30,6 100 14 14 

 14 

TOTAL CALOR SENSIBLE 392 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

2 Ocupantes 121 2 100 242 242 

 254 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

57,6 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 57,6 14,98 100 20 20 

 20 

TOTAL CALOR LATENT 274 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 666 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,598 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 87,6 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Espai visitable P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 7,6 m² x 3,40 m VOLUM 25,8 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 9,9 m² Façana ISONA NE 1,175 9,9 0,33 -9,4 117 

Fachada NE 1,4 m² Façana ISONA NE 1,175 1,4 0,33 -9,4 17 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 7,6 0,21 -9,4 48 

 196 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

57,6 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 57,6 -9,4 77 

 83 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 279 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 36,7 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 18 Hora solar Julio 

ZONA Expo taller P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 30,6 23,3 54,2 14,98 

DIMENSIONS 19,6 m² x 3,40 m Interiors 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUM 66,6 m³ Diferències 5,6 4,3 -2,7 3,71 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada E 7,0 m² Façana ISONA E 7,0 0,33 32,3 21 20 

Fachada SO 5,2 m² Façana ISONA SO 5,2 0,33 41,6 12 12 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 19,6 0,21 35,6 161 129 

 169 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

6 Ocupantes 89 6 100 534 442 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 19 100 392 359 

 841 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

172,8 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 172,8 30,6 100 43 43 

 43 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.053 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

6 Ocupantes 121 6 100 726 726 

 762 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

172,8 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 172,8 14,98 100 69 69 

 69 

TOTAL CALOR LATENT 831 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 1.884 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,570 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 96,1 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Expo taller P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 20,0 29,4 

DIMENSIONS 19,6 m² x 3,40 m VOLUM 66,6 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada E 7,0 m² Façana ISONA E 1,125 7,0 0,33 -9,4 76 

Fachada SO 5,2 m² Façana ISONA SO 1,035 5,2 0,33 -9,4 52 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 19,6 0,21 -9,4 120 

 268 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

172,8 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 172,8 -9,4 224 

 242 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 510 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 26,0 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Julio 

ZONA Servei P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

Exteriors 31,7 23,9 52,5 15,45 

DIMENSIONS 2,2 m² x 3,40 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 7,5 m³ Diferències 6,7 4,5 -7,1 3,64 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 7,8 m² Façana ISONA NE 7,8 0,33 35,6 16 16 

Fachada SE 3,8 m² Façana ISONA SE 3,8 0,33 35,6 10 10 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 2,2 0,21 56,4 17 13 

 41 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 72 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 2 100 33 30 

 107 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

28,8 m³/h Ventilación 28,8 31,7 100 61 61 

 61 

TOTAL CALOR SENSIBLE 208 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

28,8 m³/h Ventilación 28,8 15,45 100 81 81 

 81 

TOTAL CALOR LATENT 208 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 416 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,537 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 189,2 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Servei P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

(°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 2,2 m² x 3,40 m VOLUM 7,5 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 7,8 m² Façana ISONA NE 1,175 7,8 0,33 -9,4 92 

Fachada SE 3,8 m² Façana ISONA SE 1,075 3,8 0,33 -9,4 41 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 2,2 0,21 -9,4 14 

 159 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

28,8 m³/h Ventilación 28,8 -9,4 276 

 298 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 456 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 207,4 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal DATA CÀLCUL 16 Hora solar Septiembre 

ZONA Taller restauració P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Talleres en centros docentes Exteriors 30,0 23,0 55,3 14,76 

DIMENSIONS 8,5 m² x 3,40 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 28,9 m³ Diferències 5,0 3,6 -4,3 2,96 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 2,4 0,69 1 1.037 497 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 0,8 0,69 1 346 166 

 695 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 3,4 m² Façana ISONA NE 3,4 0,33 32,5 2 2 

Fachada SE 18,9 m² Façana ISONA SE 18,9 0,33 32,5 44 43 

Fachada SO 7,5 m² Façana ISONA SO 4,3 0,33 57,9 7 8 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 8,5 0,21 43,5 47 35 

 93 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,4 1,28 30,0 15 10 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,8 1,28 30,0 5 3 

 14 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

3 Ocupantes 98 3 100 294 238 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 8 100 170 154 

 411 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

135,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 135,0 30,0 100 30 30 

 30 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.243 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

3 Ocupantes 129 3 100 387 387 

 406 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

135,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 135,0 14,76 100 43 43 

 43 

TOTAL CALOR LATENT 449 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 1.692 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,749 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 199,1 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici Principal CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Taller restauració P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Talleres en centros docentes (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 8,5 m² x 3,40 m VOLUM 28,9 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 3,4 m² Façana ISONA NE 1,175 3,4 0,33 -9,4 40 

Fachada SE 18,9 m² Façana ISONA SE 1,075 18,9 0,33 -9,4 204 

Fachada SO 7,5 m² Façana ISONA SO 1,035 4,3 0,33 -9,4 45 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 2,4 1,28 -9,4 97 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,035 0,8 1,28 -9,4 32 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 8,5 0,21 -9,4 54 

 509 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 3,6 -9,4 34 

Ventana SO 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SO 1,29 1,2 -9,4 11 

 49 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

135,0 m³/h Ventilación (recuperador 86%) 135,0 -9,4 181 

 195 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 753 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 88,6 W/m² 

 



2.4.- FULL DE CÀRREGUES PER A REFRIGERACIÓ DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENT: 20012 DATA: 20/03/20 
PROJECTE: Museu Conca Dellà 
SISTEMA: Edifici secundari 
 
CONDICIONS DE DISSENY: Estimat per a les 17 hora solar del mes de Julio. 
 
  T.seca T.hum. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 31,2 °C 23,6 °C 53,4 % 15,22 g/kg 
 
GUANYS DE CALOR: 
 
Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
Sala PB 
25,0 19,4 45,0 193,5 837 458 18 1.875 42 1.906 113 0,626 5.249 
Exposició P2 
25,0 19,0 47,7 133,6 647 137 16 1.950 61 1.906 139 0,591 4.856 
Passadís P2 
25,0 19,4 6,7 18,8 0 1.402 0 174 79 127 110 0,925 1.893 
Tallers P3 
25,0 19,4 23,0 75,9 184 1.608 1 1.098 22 1.219 99 0,703 4.231 
Aula didàctica P3 
25,0 19,4 20,4 67,3 0 220 0 3.105 63 1.932 88 0,632 5.409 
Passadís P3 
25,0 19,4 6,7 22,1 0 1.350 0 174 79 127 110 0,923 1.840 
 
CÀRREGA DE REFRIGERACIÓ TOTAL  
  149,5 511,2 1.199 4.709 72 8.681 490 7.217 680 0,670 23.048 
 
Factor de seguretat: 5% 
Cabal total d'aire exterior: 1.719,0 m³/h 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 154,2 W/m² 
 
Ts:   T emperatura seca interior (°C). Cis:       Calor intern sensible. 
Th:    Temperatura humida interior (°C). Aes:      Aire exterior sensible. 
Vol.:  Volum de la zona. Cil:        Calor intern latent. 
Gsc:  Guany solar vidre. Ael:       Aire exterior latent. 
Tpt:   Transmissió parets i sostre. RSHF:   Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmissió excepte parets i sostre. C.Refr.: Càrregues de refrigeració. 

 



FULL DE CÀRREGUES PER A CALEFACCIÓ DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENT: 20012 DATA: 20/03/20 
PROJECTE: Museu Conca Dellà 
SISTEMA: Edifici secundari 
 
CONDICIONS DE DISSENY: 
 
 Temperatura exterior: -9,4 °C 
 Dies grau acumulats: 1681 
 Orientació del vent dominant: E 
 Velocitat del vent dominant: 2,30 m/s 
 
PÈRDUES DE CALOR: 
 
 Tsi Àrea Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 
ZONES (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  
Sala PB 21,0 45,0 193,5 1.849 283 636 447 3.215 
Exposició P2 20,0 47,7 133,6 956 0 37 432 1.425 
Passadís P2 21,0 6,7 18,8 3.125 56 0 465 3.646 
Tallers P3 21,0 23,0 75,9 4.441 0 11 419 4.871 
Aula didàctica P3 21,0 20,4 67,3 579 0 0 372 951 
Passadís P3 21,0 6,7 22,1 2.980 0 0 465 3.445 
 
CÀRREGA DE CALEFACCIÓ TOTAL 149,5 511,2 13.930 339 683 2.600 17.553 
 
Factor de seguretat: 8,0% 
Cabal total d'aire exterior: 1.719,0 m³/h 
Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 117,4 W/m² 
 
 
Tsi:  Temperatura seca interior (°C). Ipv:         Infiltracions portes i finestres. 
Vol.: Volum de la zona. Vae:       Ventilació aire exterior. 
Tae: Transmissió ambient exterior. C.calef.: Càrregues de calefacció. 
Tol:  Transmissió altres locals. 

 
ABREVIATURES I UNITATS: 
 
Or.: Orientació del tancament exterior Ud. Número d'elements del mateix tipus 
SQ:  Coeficient d'ombrejat (adimensional) Cabal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficient de transmissió (W/m²·°C) Sup.: Superfície de tancaments (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Pressió: Pressió del vent (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplement per orientació. 
Tac:  Temperatura ambient contigu (°C) G.Inst.: Guanys instantanis (W) 
Xec: Humitat específica exterior (g/kg) Càrrega.Refr.: Càrregues de refrigeració (W) 
 Càrrega.Calef.: Càrregues de calefacció (W) 
 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari DATA CÀLCUL 11 Hora solar Agosto 

ZONA Sala PB CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 28,1 22,7 63,5 15,20 

DIMENSIONS 45,0 m² x 4,30 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 193,5 m³ Diferències 3,1 3,3 4,0 3,39 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,1 0,69 1 8 7 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,1 0,69 1 8 7 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,7 0,69 1 131 126 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,7 0,69 1 131 126 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,3 0,69 1 460 230 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,7 0,69 1 601 301 

 837 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada SO 32,9 m² Façana ISONA SO 32,9 0,33 39,3 74 80 

Fachada NO 20,9 m² Façana ISONA NO 20,9 0,33 33,2 28 30 

Fachada NE 35,1 m² Façana ISONA NE 31,5 0,33 33,4 42 45 

Fachada SE 21,2 m² Façana ISONA SE 14,3 0,33 52,4 31 33 

Puerta acceso SE 0,0 m² PUERTA/MAD/A SE 3,9 2,20 60,6 305 240 

Fachada S 3,8 m² Façana ISONA S 3,8 0,33 51,0 7 8 

 458 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,1 1,28 28,1 0 0 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,1 1,28 28,1 0 0 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

1,7 1,28 28,1 7 4 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

1,7 1,28 28,1 7 4 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

1,3 1,28 28,1 5 3 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

1,7 1,28 28,1 7 4 

Solera 1 Solera ISONA 45,0 0,27 25,0 0 0 

 18 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

15 Ocupantes 89 15 100 1.335 997 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 45 100 900 788 

 1.875 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

432,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 432,0 28,1 100 42 42 

 42 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.230 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

15 Ocupantes 121 15 100 1.815 1.815 

 1.906 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

432,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 432,0 15,20 100 113 113 



 113 

TOTAL CALOR LATENT 2.018 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 5.249 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,626 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 116,6 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Sala PB Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 45,0 m² x 4,30 m VOLUM 193,5 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada SO 32,9 m² Façana ISONA SO 1,035 32,9 0,33 -9,4 342 

Fachada NO 20,9 m² Façana ISONA NO 1,125 20,9 0,33 -9,4 236 

Fachada NE 35,1 m² Façana ISONA NE 1,175 31,5 0,33 -9,4 371 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,1 1,28 -9,4 5 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,1 1,28 -9,4 5 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 1,7 1,28 -9,4 78 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 1,7 1,28 -9,4 78 

Fachada SE 21,2 m² Façana ISONA SE 1,075 14,3 0,33 -9,4 154 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,075 1,3 1,28 -9,4 54 

Puerta acceso SE 0,0 m² PUERTA/MAD/A SE 1,075 3,9 2,20 -9,4 280 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,075 1,7 1,28 -9,4 71 

Fachada S 3,8 m² Façana ISONA S 1,000 3,8 0,33 -9,4 38 

 1.849 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Solera ISONA  45,0 0,27 -0,9 262 

 283 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,1 -9,4 1 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,1 -9,4 1 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 1,6 -9,4 15 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 1,6 -9,4 15 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 0,65 1,2 -9,4 12 

Puerta acceso SE 0,0 m² PUERTA/MAD/A SE 3,23 55,4 -9,4 530 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 0,65 1,6 -9,4 15 

 636 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

432,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 432,0 -9,4 414 

 447 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 3.215 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 71,4 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari DATA CÀLCUL 12 Hora solar Agosto 

ZONA Exposició P2 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) Exteriors 29,5 23,3 59,5 15,45 

DIMENSIONS 47,7 m² x 2,80 m Interiors 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUM 133,6 m³ Diferències 4,5 4,3 2,6 4,17 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 2,3 0,69 1 564 380 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,3 0,69 1 319 215 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,3 0,69 1 23 22 

 647 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada SE 7,6 m² Façana ISONA SE 5,3 0,33 48,0 12 13 

Fachada SE 9,2 m² Façana ISONA SE 7,9 0,33 48,0 18 19 

Fachada SO 8,8 m² Façana ISONA SO 8,8 0,33 48,0 19 21 

Fachada SO 13,5 m² Façana ISONA SO 13,5 0,33 48,0 29 32 

Fachada NO 13,4 m² Façana ISONA NO 13,4 0,33 34,8 17 19 

Fachada NE 1,2 m² Façana ISONA NE 1,2 0,33 34,8 2 2 

Fachada NE 18,3 m² Façana ISONA NE 18,0 0,33 34,8 25 26 

 137 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

2,3 1,28 29,5 13 9 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

1,3 1,28 29,5 7 5 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

0,3 1,28 29,5 2 1 

 16 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

15 Ocupantes 89 15 100 1.335 1.015 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 47 100 954 842 

 1.950 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

432,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 432,0 29,5 100 61 61 

 61 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.812 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

15 Ocupantes 121 15 100 1.815 1.815 

 1.906 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

432,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 432,0 15,45 100 139 139 

 139 

TOTAL CALOR LATENT 2.044 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 4.856 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,591 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 101,8 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Exposició P2 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Exposiciones (salas de) (°C) -9,4 20,0 29,4 

DIMENSIONS 47,7 m² x 2,80 m VOLUM 133,6 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada SE 7,6 m² Façana ISONA SE 1,075 5,3 0,33 -9,4 55 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,075 2,3 1,28 -9,4 93 

Fachada SE 9,2 m² Façana ISONA SE 1,075 7,9 0,33 -9,4 82 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,075 1,3 1,28 -9,4 53 

Fachada SO 8,8 m² Façana ISONA SO 1,035 8,8 0,33 -9,4 88 

Fachada SO 13,5 m² Façana ISONA SO 1,035 13,5 0,33 -9,4 136 

Fachada NO 13,4 m² Façana ISONA NO 1,125 13,4 0,33 -9,4 146 

Fachada NE 1,2 m² Façana ISONA NE 1,175 1,2 0,33 -9,4 14 

Fachada NE 18,3 m² Façana ISONA NE 1,175 18,0 0,33 -9,4 205 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 1,175 0,3 1,28 -9,4 13 

 956 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 0,65 2,2 -9,4 20 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 0,65 1,2 -9,4 11 

Ventana NE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

NE 0,65 0,3 -9,4 3 

 37 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

432,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 432,0 -9,4 400 

 432 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 1.425 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 29,9 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari DATA CÀLCUL 18 Hora solar Julio 

ZONA Passadís P2 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Pasillos Exteriors 30,6 23,3 54,2 14,98 

DIMENSIONS 6,7 m² x 2,80 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 18,8 m³ Diferències 5,6 3,9 -5,3 3,18 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NO 8,8 m² Façana vidre ISONA NO 8,8 5,00 48,9 1.198 915 

Fachada SE 8,5 m² Façana vidre ISONA SE 8,5 5,00 32,3 418 421 

 1.402 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Solera 1 Terra pass ISONA 6,7 0,35 25,0 0 0 

 0 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 74 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 6 100 101 92 

 174 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 30,6 100 79 79 

 79 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.656 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 14,98 100 110 110 

 110 

TOTAL CALOR LATENT 237 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 1.893 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,925 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 282,5 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Passadís P2 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Pasillos (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 6,7 m² x 2,80 m VOLUM 18,8 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NO 8,8 m² Façana vidre ISONA NO 1,125 8,8 5,00 -9,4 1.505 

Fachada SE 8,5 m² Façana vidre ISONA SE 1,075 8,5 5,00 -9,4 1.389 

 3.125 

TRANSMISSIÓ AMB ALTRES 
LOCALS 

CODI MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Solera 1 Terra pass ISONA  6,7 0,35 -0,9 52 

 56 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 -9,4 431 

 465 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 3.646 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 544,3 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari DATA CÀLCUL 10 Hora solar Julio 

ZONA Tallers P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Talleres en centros docentes Exteriors 26,7 22,2 68,0 14,97 

DIMENSIONS 23,0 m² x 3,30 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 75,9 m³ Diferències 1,7 2,8 8,4 3,17 

 

GUANY SOLAR VIDRE CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,1 0,69 1 396 175 

 184 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 2,1 m² Façana ISONA NE 2,1 0,33 37,0 3 4 

Fachada SE 5,1 m² Façana ISONA SE 5,1 0,33 51,3 11 11 

Fachada SE 10,1 m² Façana ISONA SE 9,0 0,33 51,3 19 20 

Fachada SO 4,2 m² Façana ISONA SO 4,2 0,33 32,1 9 10 

Fachada SO 10,8 m² Façana ISONA SO 10,8 0,33 32,1 24 26 

Fachada SE 4,8 m² Façana vidre ISONA SE 4,8 5,00 51,3 548 417 

Fachada NE 15,7 m² Façana vidre ISONA NE 15,7 5,00 37,0 1.324 1.028 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 23,0 0,21 65,8 0 15 

 1.608 

TRANSMISSIÓ EXCEPTE 
PARETS I SOSTRE 

CODI MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

1,1 1,28 26,7 2 1 

 1 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 98 9 100 882 646 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 23 100 460 400 

 1.098 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

405,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 405,0 26,7 100 22 22 

 22 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.913 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

9 Ocupantes 129 9 100 1.161 1.161 

 1.219 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

405,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 405,0 14,97 100 99 99 

 99 

TOTAL CALOR LATENT 1.318 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 4.231 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,703 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 183,9 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Tallers P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Talleres en centros docentes (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 23,0 m² x 3,30 m VOLUM 75,9 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 2,1 m² Façana ISONA NE 1,175 2,1 0,33 -9,4 25 

Fachada SE 5,1 m² Façana ISONA SE 1,075 5,1 0,33 -9,4 55 

Fachada SE 10,1 m² Façana ISONA SE 1,075 9,0 0,33 -9,4 97 

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 1,075 1,1 1,28 -9,4 46 

Fachada SO 4,2 m² Façana ISONA SO 1,035 4,2 0,33 -9,4 44 

Fachada SO 10,8 m² Façana ISONA SO 1,035 10,8 0,33 -9,4 112 

Fachada SE 4,8 m² Façana vidre ISONA SE 1,075 4,8 5,00 -9,4 784 

Fachada NE 15,7 m² Façana vidre ISONA NE 1,175 15,7 5,00 -9,4 2.804 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 23,0 0,21 -9,4 145 

 4.441 

INFILTRACIÓ PORTES I 
FINESTRES 

CODI MATERIAL Or. Pressió Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

Ventana SE 0,0 m² VENT4 NO DESLZ-
FUSTA 

SE 0,65 1,0 -9,4 10 

 11 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

405,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 405,0 -9,4 388 

 419 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 4.871 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 211,8 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari DATA CÀLCUL 18 Hora solar Julio 

ZONA Aula didàctica P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) Exteriors 30,6 23,3 54,2 14,98 

DIMENSIONS 20,4 m² x 3,30 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 67,3 m³ Diferències 5,6 3,9 -5,3 3,18 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NE 5,9 m² Façana ISONA NE 5,9 0,33 32,3 13 12 

Fachada NE 2,3 m² Façana ISONA NE 2,3 0,33 32,3 5 5 

Fachada NO 15,9 m² Façana ISONA NO 15,9 0,33 48,9 27 28 

Fachada SO 12,6 m² Façana ISONA SO 12,6 0,33 41,6 30 30 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 20,4 0,21 35,6 167 134 

 220 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

40 Ocupantes 78 40 100 3.120 2.584 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 20 100 408 374 

 3.105 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

360,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 360,0 30,6 100 63 63 

 63 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.389 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

40 Ocupantes 46 40 100 1.840 1.840 

 1.932 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

360,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 360,0 14,98 100 88 88 

 88 

TOTAL CALOR LATENT 2.020 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 5.409 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,632 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 265,1 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Aula didàctica P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Aulas (sin fumadores) (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 20,4 m² x 3,30 m VOLUM 67,3 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NE 5,9 m² Façana ISONA NE 1,175 5,9 0,33 -9,4 70 

Fachada NE 2,3 m² Façana ISONA NE 1,175 2,3 0,33 -9,4 27 

Fachada NO 15,9 m² Façana ISONA NO 1,125 15,9 0,33 -9,4 179 

Fachada SO 12,6 m² Façana ISONA SO 1,035 12,6 0,33 -9,4 131 

Cubierta 1 Coberta edifici 
ISONA 

H 1,000 20,4 0,21 -9,4 129 

 579 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

360,0 m³/h Ventilación (recuperador 90%) 360,0 -9,4 345 

 372 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 951 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 46,6 W/m² 

 
 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

REFRIGERACIÓ DE ZONA         
(Máximas por Zona) 

PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari DATA CÀLCUL 18 Hora solar Julio 

ZONA Passadís P3 CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Pasillos Exteriors 30,6 23,3 54,2 14,98 

DIMENSIONS 6,7 m² x 3,30 m Interiors 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUM 22,1 m³ Diferències 5,6 3,9 -5,3 3,18 

 

TRANSMISSIÓ PARETS I 
SOSTRE 

CODI MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

Fachada NO 10,4 m² Façana vidre ISONA NO 8,2 5,00 48,9 1.116 852 

Fachada SE 10,1 m² Façana vidre ISONA SE 8,0 5,00 32,3 393 396 

Cubierta 1 Coberta passarela 
ISONA 

H 6,7 0,24 35,6 46 37 

 1.350 

CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 74 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 6 100 101 92 

 174 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓ Cabal Tec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 30,6 100 79 79 

 79 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.603 W 

CALOR LATENT INTERN Potència Ud. %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENT AIRE VENTILACIÓ Cabal Xec %Ús G. Inst. (W) Càrrega Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 14,98 100 110 110 

 110 

TOTAL CALOR LATENT 237 W 

CÀRREGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 1.840 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,923 
Factor de seguretat (Aplicat als resultats parcials i al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 274,7 W/m² 

 

 
  



EXPEDIENT 20012 
FULL DE CÀRREGUES PER A 

CALEFACCIÓ DE ZONA 
PROJECTE Museu Conca Dellà 

DATA 20/03/20 

SISTEMA Edifici secundari CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Passadís P3 Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Pasillos (°C) -9,4 21,0 30,4 

DIMENSIONS 6,7 m² x 3,30 m VOLUM 22,1 m³ 

 

TRANSMISSIÓ AMBIENT 
EXTERIOR 

CODI MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Càrrega Calef. (W)  

Fachada NO 10,4 m² Façana vidre ISONA NO 1,125 8,2 5,00 -9,4 1.402 

Fachada SE 10,1 m² Façana vidre ISONA SE 1,075 8,0 5,00 -9,4 1.307 

Cubierta 1 Coberta passarela 
ISONA 

H 1,000 6,7 0,25 -9,4 50 

 2.980 

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 -9,4 431 

 465 

SUPLEMENTS  

Per intermitència (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Altres suplements 0,0% 

Coeficient total de majoració 1,080 

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 3.445 W 

Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 514,2 W/m² 
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LAMP 4741493 FIL + LED OPAL SUS 3900 WW GR. / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  95  100  101

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LAMP 4741573 FIL + LED OPAL SUS 6600 WW GR. / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  95  100  101

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LAMP 4741560 FIL + LED OPAL SUS 4400 WW WH. / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  95  100  101

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:47

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 793 442 982 0.558

Suelo 20 639 418 779 0.654

Techo 70 182 140 226 0.767

Paredes (4) 50 428 173 936 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.63 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Base: 23.73 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
LAMP 4741573 FIL + LED OPAL SUS 6600 
WW GR. (1.000) 

5078 5055 46.0

Total: 30469 Total: 30330 276.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Lista de luminarias

6 Pieza LAMP 4741573 FIL + LED OPAL SUS 6600 WW 
GR.
N° de artículo: 4741573
Flujo luminoso (Luminaria): 5078 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5055 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  95  100  101
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 30469 lm
Potencia total: 276.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 619 174 793 / / 

Suelo 460 179 639 20 41

Techo 2.51 180 182 70 41

Pared 1 262 164 426 50 68

Pared 2 267 163 430 50 68

Pared 3 262 164 426 50 68

Pared 4 267 164 431 50 69

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.558 (1:2) 

Emin / Emax: 0.450 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 11.63 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Base: 23.73 m²) 
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula didactica / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 642 352 861 0.547

Suelo 20 551 337 691 0.613

Techo 70 148 121 242 0.821

Paredes (4) 50 351 142 2734 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.86 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 46.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
LAMP 4741573 FIL + LED OPAL SUS 6600 
WW GR. (1.000) 

5078 5055 46.0

Total: 45704 Total: 45495 414.0
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula didactica / Lista de luminarias

9 Pieza LAMP 4741573 FIL + LED OPAL SUS 6600 WW 
GR.
N° de artículo: 4741573
Flujo luminoso (Luminaria): 5078 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5055 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  95  100  101
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula didactica / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 45704 lm
Potencia total: 414.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 506 136 642 / / 

Suelo 410 141 551 20 35

Techo 2.13 146 148 70 33

Pared 1 238 129 368 50 59

Pared 2 194 131 325 50 52

Pared 3 238 129 368 50 59

Pared 4 194 132 326 50 52

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.547 (1:2) 

Emin / Emax: 0.409 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 8.86 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 46.75 m²) 
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Espai Visitable / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:35

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 453 246 596 0.542

Suelo 20 328 220 398 0.669

Techo 70 136 82 166 0.599

Paredes (4) 50 280 106 729 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.58 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 8.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
LAMP 4741493 FIL + LED OPAL SUS 3900 
WW GR. (1.000) 

3002 2988 30.0

Total: 9005 Total: 8964 90.0
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Espai Visitable / Lista de luminarias

3 Pieza LAMP 4741493 FIL + LED OPAL SUS 3900 WW 
GR.
N° de artículo: 4741493
Flujo luminoso (Luminaria): 3002 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2988 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  95  100  101
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Museu Conca Dellà
26.03.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Espai Visitable / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 9005 lm
Potencia total: 90.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 317 136 453 / / 

Suelo 210 118 328 20 21

Techo 1.60 135 136 70 30

Pared 1 179 115 294 50 47

Pared 2 187 118 305 50 49

Pared 3 178 115 293 50 47

Pared 4 112 112 225 50 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.542 (1:2) 

Emin / Emax: 0.412 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.58 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 8.50 m²) 
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I. MEMÒRIA I ANNEXOS 

AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

AN3 ANNEX CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Museu_Conca

Dirección C/Museu  5 - - - - -

Municipio Isona i Conca Dellà Código Postal 25650

LleidaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

E1Zona climática Año construcción Anterior a 1900

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos CIFNIF/NIENombres Apellido1 Apellido2

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio Nombre calle - - - - - -

Municipio Código Postal Codigo postalLocalidad

Provincia - Seleccione de la lista - Comunidad Autónoma - Seleccione de la lista -

e-mail: - Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente -

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.1960.1156, de fecha
29-ene-2020

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<11,32

11,32-18,3

918,39-28,29

28,29-36,78

36,78-45,27

45,27-56,59

=>56,59

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<52,25

52,25-84,9

184,91-130,63

130,63-169,82

169,82-209,00

209,00-261,25

=>261,25

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

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

Firma del técnico certificador:

Fecha 19/03/2020

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

218,70

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

P01_E01_PE001 Muro Exterior 7,19 0,30 Usuario

P01_E01_PE002 Muro Exterior 16,20 0,30 Usuario

P01_E01_TER001 Suelo 52,20 0,54 Usuario

P02_E01_PE001 Muro Exterior 16,80 0,30 Usuario

P02_E01_PE002 Muro Exterior 0,98 0,30 Usuario

P02_E01_PE004 Muro Exterior 0,98 0,30 Usuario

P02_E01_PE005 Muro Exterior 1,20 0,30 Usuario

P02_E01_FE009 Muro Exterior 3,30 0,44 Usuario

P02_E01_ME001 Muro Exterior 13,92 0,30 Usuario

P03_E01_PE001 Muro Exterior 18,56 0,30 Usuario

P03_E01_PE002 Muro Exterior 22,40 0,30 Usuario

P03_E01_PE003 Muro Exterior 0,84 0,30 Usuario

P03_E01_PE005 Muro Exterior 0,84 0,30 Usuario

P03_E01_PE006 Muro Exterior 1,60 0,30 Usuario

P04_E02_PE009 Muro Exterior 16,26 0,30 Usuario

P04_E02_PE010 Muro Exterior 21,90 0,30 Usuario

P04_E02_PE011 Muro Exterior 1,34 0,30 Usuario

P04_E02_PE013 Muro Exterior 1,34 0,30 Usuario

P04_E02_PE014 Muro Exterior 1,85 0,30 Usuario

P04_E02_ME001 Muro Exterior 3,19 0,30 Usuario

P04_E02_ME002 Muro Exterior 4,95 0,30 Usuario

P04_E02_ME003 Muro Exterior 4,95 0,30 Usuario

P04_E02_ME004 Muro Exterior 3,19 0,30 Usuario

P04_E02_ME005 Muro Exterior 33,30 0,30 Usuario

P04_E02C001 Cubierta 26,57 0,12 Usuario

P04_E02C002 Cubierta 26,57 0,12 Usuario

Fecha de generación del documento
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P04_E02C003 Cubierta 1,65 0,23 Usuario

P04_E02C004 Cubierta 1,65 0,23 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

F_DOBLE_ROT Hueco 17,30 0,99 0,28 Usuario Usuario

F_DOBLE_ROT Hueco 17,30 0,99 0,28 Usuario Usuario

F_DOBLE Hueco 4,00 1,16 0,28 Usuario Usuario

F_DOBLE Hueco 8,45 1,16 0,28 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

16,80 201,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 16,80

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

13,20 432,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 13,20

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

15,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS1_EQ2_EQ_Caldera-ACS-El
ectrica-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

1,20 90,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,40 7,00 155,56

P02_E01 4,40 7,00 155,56

P03_E01 4,40 7,00 155,56

P04_E02 4,40 7,00 155,56

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 52,20 noresidencial-12h-media

P02_E01 55,50 noresidencial-12h-media

Fecha de generación del documento
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P03_E01 55,50 noresidencial-12h-media

P04_E02 55,50 noresidencial-12h-media

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

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

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

-

-

-

A

-

G

ILUMINACIÓN

C

-

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoE1 CertificacionVerificacionNuevo

<11,32

11,32-18,3

9
18,39-28,29

28,29-36,78

36,78-45,27

45,27-56,59

=>56,59

<14,49

14,49-23,5

4
23,54-36,21

36,21-47,08

47,08-57,94

57,94-72,43

=>72,43

<6,77

6,77-11,00

11,00-16,93

16,93-22,00

22,00-27,08

27,08-33,85

=>33,85

 

 

 

 

 

 

 

8,11

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

-

-

-

A

-

G

C

-

ILUMINACIÓN

<52,25

52,25-84,9

1
84,91-130,6

3
130,63-169,8

2169,82-209,00

209,00-261,25

=>261,25

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 17,23 3768,73

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

11,32-18,3

918,39-28,29

28,29-36,78

36,78-45,27

45,27-56,59

=>56,59

<52,25

52,25-84,9

184,91-130,63

130,63-169,82

169,82-209,00

209,00-261,25

=>261,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<14,49

14,49-23,5

423,54-36,21

36,21-47,08

47,08-57,94

57,94-72,43

<6,77

6,77-11,00

11,00-16,93

16,93-22,00

22,00-27,08

27,08-33,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>72,43 =>33,85  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<11,32

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

06/03/20Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5

DB-HE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Dirección

Municipio

Provincia

Zona climática

Nombre del edificio Museu_Conca

C/Museu  5 - - - - -

Isona i Conca Dellà Código Postal 25650

Lleida Comunidad Autónoma Cataluña

E1 Año construcción Anterior a 1900

Uso final del edificio o parte del edificio:

Residencial privado (vivienda) Otros usos (terciario)

Tipo y nivel de intervención

Nuevo Ampliación

Cambio de uso

Reforma:

> 25% envolvente + Clima + ACS > 25% envolvente

< 25% envolvente

> 25% envolvente + Clima > 25% envolvente + ACS

< 25% envolvente + Clima + ACS < 25% envolvente + Clima < 25% envolvente + ACS

SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²) 218,70

Imagen del edificio Plano de la situación

DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A:

Nombre y Apellidos

Razón social

Domicilio

Municipio

Provincia

e-mail:

Titulación habilitante según
normativa vigente

Procedimiento utilizado y versión:

NIF/NIE

NIF

Código Postal

Comunidad Autónoma

Teléfono

Nombres Apellido1 Apellido2

Razón Social

Nombre calle - - - - - -

Localidad

- Seleccione de la lista -

-

-

HU CTE-HE y CEE Versión 2,0.1960.1156 de fecha 29-ene-2020

Codigo postal

CIF

CIF

- Seleccione de la lista -

-

* Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 3.1 y 3.2
de la sección DB-HE0 y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección DB-HE1, del apartado 3.1 de la
sección HE4 y del apartado 3.1 de la sección HE5. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y
DB-HE1 que resulten de aplicación deben así mismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE.

Fecha (de generacióndel documento) 19/03/2020 Página 1 de 6



INDICADORES Y PARÁMETROS DEL CTE DB-HE

HE0     Consumo de energía primaria

 C

 % horas 
 fuera consigna

55,50

72,20

1,73

218,70

 % horas 
 fuera consigna

4,00

58,28

174,32

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

kWh/m² año  

kWh/m² año  

m²  

kWh/m² año  

kWh/m² año  

ep,nren

 Cep,tot

 Aútil

lim

 Cep,nren,lim

 Cep,tot,lim

6,035 W/m²    CFI

%  %  

Cep,nr

enCep,nren,lim

Cep,tot

Cep,tot,lim

Aútil

Consumo de energía primaria no renovable del edificio

Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 3.1 de la sección HE0

Consumo de energía primaria total del edificio

Valor límite para el consumo de energía primaria total según el apartado 3.2 de la sección HE0

Superficie útil considerada para el cálculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica)

CFI Carga interna media

HE1     Condiciones para el control de la demanda energética

 K 0,47

3,84

4,56

1,73

-

0,47

4,00

Sí cumple

Sí cumple

No aplica

kWh/m² año  

kWh/m² año  

m³ /m²  

kWh/m² año  

kWh/m² año   q sol,jul

 V/A

 K lim

 q sol,jul,lim

 n 50 1/h   n 50,lim

610,11 m³    V

 Dcal 8,11 kWh/m² año   Dref 14,99 kWh/m² año  

1/h  

579,03 m³    V inf

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica

Valor límite para el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica según el apartado 3.1.1 de la sección HE1

Control solar de la envolvente térmica del edificio

Valor límite para el control solar de la envolvente térmica según el apartado 3.1.2 de la sección HE1

Relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa

K
Klim

q sol,jul

q sol,jul,lim

n 50

n 50,lim

V/A
Valor límite para la relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa según el apartado 3.1.3 de la sección HE1

Compacidad o relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies de intercambio

térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente.

Volumen interior de la envolvente térmicaV

Dcal Demanda de calefacción

Dref Demanda de refrigeración

Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el cálculo de las infiltracionesV inf

HE4     Contribución mínima de energías renovables para cubrir la demanda de ACS

 RER ACS;nrb 0,00 %  - No aplica

Demanda ACS (*) 15,00 l/d  

%   RER ACS;nrb min

Contribución de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

Contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

RER
RER

ACS;nrb

ACS;nrb min

(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60ºC

HE5    Generación mínima de energía eléctrica

 Potencia
 instalada

kW  kW   Potencia - No aplica0,00 min

Firma del/de la técnico/a certificador/a:

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la evaluación energética del edificio o de la parte
que se evalúa de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran
en el presente documento, y sus anexos:
 
Fecha: ___/____/____
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1.     ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Orientación
Superficie 

(m²)
Transmitancia (U)

 (W/m²K)

P04_E02C003 Cubierta H 1,65 0,23

P04_E02C004 Cubierta H 1,65 0,23

P04_E02C001 Cubierta NE 26,57 0,12

P04_E02C002 Cubierta NE 26,57 0,12

P01_E01_PE002 Muro Exterior NE 16,20 0,30

P02_E01_PE001 Muro Exterior NE 16,80 0,30

P02_E01_PE005 Muro Exterior NE 1,20 0,30

P03_E01_PE002 Muro Exterior NE 22,40 0,30

P03_E01_PE006 Muro Exterior NE 1,60 0,30

P04_E02_PE010 Muro Exterior NE 21,90 0,30

P04_E02_PE014 Muro Exterior NE 1,85 0,30

P02_E01_PE004 Muro Exterior NO 0,98 0,30

P03_E01_PE005 Muro Exterior NO 0,84 0,30

P04_E02_ME001 Muro Exterior NO 3,19 0,30

P04_E02_PE013 Muro Exterior NO 1,34 0,30

P01_E01_PE001 Muro Exterior SE 7,19 0,30

P02_E01_ME001 Muro Exterior SE 13,92 0,30

P02_E01_PE002 Muro Exterior SE 0,98 0,30

P03_E01_PE001 Muro Exterior SE 18,56 0,30

P03_E01_PE003 Muro Exterior SE 0,84 0,30

P04_E02_ME004 Muro Exterior SE 3,19 0,30

P04_E02_PE009 Muro Exterior SE 16,26 0,30

P04_E02_PE011 Muro Exterior SE 1,34 0,30

P04_E02_ME002 Muro Exterior SO 4,95 0,30

P04_E02_ME003 Muro Exterior SO 4,95 0,30

P04_E02_ME005 Muro Exterior SO 33,30 0,30

P02_E01_FE009 Muro Exterior SO 3,30 0,44

P01_E01_TER001 Suelo H 52,20 0,54

Nombre Tipo Orientación
Superficie 

(m²)
U

(W/m²·K)
       g
        (-)

    g
        (-)

Permeabili-
dad

(m³/h·m²)

H gl;wi gl;sh;wi

Huecos y lucernarios
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P04_E02_PE010_V Hueco NE 4,00 1,16 0,30 0,25 3,00

P02_E01_PE004_V_1 Hueco NO 4,30 0,99 0,30 0,25 3,00

P03_E01_PE005_V Hueco NO 6,20 0,99 0,30 0,25 3,00

P04_E02_PE013_V Hueco NO 6,80 0,99 0,30 0,25 3,00

P02_E01_PE002_V_1 Hueco SE 4,30 0,99 0,30 0,25 3,00

P03_E01_PE003_V Hueco SE 6,20 0,99 0,30 0,25 3,00

P04_E02_PE011_V Hueco SE 6,80 0,99 0,30 0,25 3,00

P01_E01_PE001_V_2 Hueco SE 3,25 1,16 0,30 0,25 3,00

P04_E02_PE009_V Hueco SE 5,20 1,16 0,30 0,25 3,00

UH

g gl;wi

g gl;sh;wi

Orientación:

Permeabilidad:

Transmitancia del hueco

Factor solar del acristalamiento

Transmitancia total de energía solar de huecos con los dispositivos de sombra móviles activados

N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H

27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)

Puentes térmicos

Nombre Tipo
Transmitancia (U)

(W/m·K)
Longitud

(m)
Sistema

dimensional

- FRENTE_FORJADO 0,120 35,40 SDINT

- UNION_CUBIERTA 0,120 5,90 SDINT

- ESQUINA_CONVEXA_FORJADO 0,210 5,90 SDINT

- ESQUINA_CONCAVA_CERRAMIENTO -0,160 18,60 SDINT

- ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO 0,110 17,00 SDINT

- PILAR 0,100 1,00 SDINT

- UNION_SOLERA_PAREDEXT 0,300 14,80 SDINT

- HUECO_VENTANA 0,160 72,72 SDINT

2.     CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacios habitables

Tiempo de ocupación (h/año)

Intensidad de las cargas internas (C   ) (W/m2)

3548

6,035FI

Espacio
Superficie 

(m²)
Volumen

(m³)
Perfil de uso

Nivel de
acondicionamiento

Nivel de ventilación
de cálculo 

(m³/h)

Condiciones
operacionales

P01_E01 52,20 93,96 TER-12-M ACOND 11,28 mín:20 máx:25

P02_E01 55,50 125,99 TER-12-M ACOND 12,60 mín:20 máx:25

P03_E01 55,50 170,39 TER-12-M ACOND 20,45 mín:20 máx:25

P04_E02 55,50 188,70 TER-12-M ACOND 22,64 mín:20 máx:25

No se han definido espacios no habitables en el edificio

Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica
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Nombre Tipo
Potencia nominal

(kW)

Rendimiento
nominal
(COP)

Rendimiento
medio

estacional

Vector
energético

3.     INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

SIS_EQ1_EQ_ED_Unid

adExterior-Defecto

Unidad exterior en

expansión directa
16,80 4,71 2,01 ELECTRICIDAD

TOTALES - 16,80 - - -
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Nombre Tipo
Potencia nominal

(kW)

Rendimiento
nominal
(EER)

Rendimiento
medio

estacional

Vector
energético

Generadores de refrigeración

SIS_EQ1_EQ_ED_Unid

adExterior-Defecto

Unidad exterior en

expansión directa
13,20 4,71 4,32 ELECTRICIDAD

TOTALES - 13,20 - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ªC (litros/día) 15,00

Nombre Tipo
Potencia nominal

(kW)

Rendimiento
nominal
(EER)

Rendimiento
medio

estacional

Vector
energético

SIS1_EQ2_EQ_Caldera

-ACS-Electrica-Defecto

Caldera eléctrica o de

combustible
1,20 0,90 0,90 ELECTRICIDAD

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)

No se han definido sistemas secundarios en el edificio

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

No se han definido torres de refrigeración en el edificio

Ventilación y Bombeo

Caudal medio de ventilación en el interior de la envolvente térmica (m3/h) -

No se ha definido instalacion de ventilación y bombeo en el edificio

Recuperadores de calor

No se han definido recuperadores de calor en el edificio

4.     INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Superficie 

(m²)
Potencia instalada

(W/m2)
VEEI

(W/m²·100lux)
Iluminancia media

(lux)

P01_E01 52,20 4,40 7,00 155,56

P02_E01 55,50 4,40 7,00 155,56

P03_E01 55,50 4,40 7,00 155,56

P04_E02 55,50 4,40 7,00 155,56

TOTALES 218,70 - - -

Consumos

Nombre equipo Vector energético
Servicio
técnico

Consumo 
(kWh/año)

5.     CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FINAL

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto ELECTRICIDAD CAL 1057

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto ELECTRICIDAD REF 955



SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 1069

SIS1_EQ2_EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto ELECTRICIDAD ACS 789

INSTALACION-ILUMINACION ELECTRICIDAD ILU 3414

Producciones

  Potencia de generación eléctrica renovable instalada (kW) 0

No se ha definido instalación de producción en el edificio

Vector energético
Origen

(Red / In situ)
Fp_ren Fp_nren

6.     FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA

             Femisiones

ELECTRICIDAD RED 0,414 1,954 0,331

MEDIOAMBIENTE RED 1,000 0,000 0,000

TOTALES  - - -
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GESTIÓ DE RESIDUS 

REAL DECRETO 210/2018 , Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. 

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat),  pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció. 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis. 
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SI – SEGURETAT EN CAS D’INCENDI I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

I Objecte 

L’objectiu del requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els 
usuaris d’un edifici sofreixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, coma conseqüència de les 
característiques del seu projecte, construcció, us i manteniment. 

Aquest projecte complirà amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edifici. Tot i així, l’edifici no caldrà sotmetre’s al control preventiu de 
l’Administració de la Generalitat al no ser cap dels casos determinats en l’Annex 1 d’aquesta llei. 

Per satisfer aquest objectiu l’edifici es projectarà, es construirà, mantindrà i s’utilitzarà de forma que, en cas 
d’incendi, es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen als següents apartats. 

II Referències normatives 

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i posteriors 
modificacions i correccions. 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis (RIPCI). 

- Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries 
del Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

- Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries 
genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

- Instruccions tècniques complementàries (SP) i documents TINSCI de la direcció General de Prevenció 
Extinció d’Incendis i Salvaments. 

III Criteris generals d’aplicació 

6. A les obres de reforma en les que es mantingui l’ús, el DB ha d’aplicar-se als elements de l’edifici modificats per 
la reforma, sempre que suposi una major adequació a les condicions de seguretat establertes al DB. 

7. Si la reforma altera l’ocupació o la seva distribució amb respecte als elements d’evacuació, l’aplicació del DB ha 
d’afectar també a aquests. Si la reforma afecta als elements constructius que hagin de servir de suport a les 
instal·lacions de protecció contra incendis, o a zones per les que discorren els seus components, aquestes 
instal·lacions han d’adequar-se a l’establert al DB. 

8. En tot cas, les obres de reforma no podran rebaixar les condicions de seguretat preexistents, quan aquestes 
siguin menys estrictes que les contemplades en el DB. 

En una obra d’ampliació d’un edifici, a la part ampliada s’ha d’aplicar el DB SI com a una obra de nova planta, però 
considerant-la part de l’edifici ampliat. Per exemple, aquesta part haurà de comptar amb les instal·lacions de 
protecció que siguin exigibles encara que no sigui obligatori instal·lar-les també en la part existent. 

Caldrà aplicar el DB conforme als criteris dels punts 6, 7, 8 d’aquest aparat, és a dir: 

- Als elements que es modifiquin amb l’obra d’ampliació, sempre que aquesta suposi una major adequació al 
DB-SI. 

- Als elements d’evacuació que serveixin a la zona ampliada. 

- A les instal·lacions de protecció contra incendis. 
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Esquema de plantes d’edifici existent i ampliació: 

En termes generals, l’ampliació del museu incrementa l’ocupació i els requeriments de sistemes d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. Es realitzaran les actuacions mínimes per millorar la part existent del museu. 

 

SI 1- Propagació interior 

1. Sectors d’incendi 

L’edifici objecte de projecte és considera ús de Pública Concurrència. En aquest cas, el DB-SI diu que la superfície 

construïda de cada sector d’incendi no pot ser superior els 2.500 m
2
. 

L’edifici no supera els 2.500 m
2
 construïts, per tant, es considera un únic sector d’incendi. 

2. Locals de risc especial 

Seran locals de risc especial: 

 - Sala maquinària ascensors  Risc baix 

 - Local de comptadors d’electricitat i de quadres generals de distribució  Risc baix 

Condicions que han de complir els locals de risc baix: 

- Resistència al foc de l’estructura portant R90 

- Resistència al foc de parets i sostres que separen la zona de la resta de l’edifici EI90 

- Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI2 45-C5 

- Màxim recorregut fins a la sortida del local < 25m 

- No és necessari un vestíbul d’independència 

3. Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis 

1 La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuïtat amb els espais ocults, tals com 

patis, càmeres, falsos sostres, terres elevats, etc., excepte quan aquests estiguin compartimentats respecte dels 

primers almenys amb la mateixa resistència la foc, podent reduir-se aquesta a la meitat en els registres de 

manteniment. 

2 La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis s’ha de mantenir en els punts en els 

que aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions tals com cables, canals, conduccions, 

conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions les quals la seva secció de pas no excedeixi de 50cm
2
. Per 

tal d’aconseguir això, pot optar-se per una de les següents alternatives: 

a) Disposar un element que, en cas d’incendi, obturi automàticament la secció de pas i garanteixi en  

aquest punt una resistència al foc almenys igual a la de l’element travessat, per exemple, una 

comporta tallafocs automàtica EI t sent t el temps de resistència al foc requerida a l’element de 

compartimentació travessat, o un dispositiu intumescent d’obturació. 

Edifici existent 
Edifici ampliació 
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b) Elements passants que aportin una resistència almenys igual a la de l’element travessat, per exemple, 

conductes de ventilació EI t sent t el temps de resistència al foc requerida a l’element de 

compartimentació travessat. 

4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

Les exigències del comportament davant del fot d’un element constructiu es defineixen pel temps durant els quals 

aquest element ha de mantenir segons el RD 842/2013 de 31 d’octubre, pel que s’aprova la classificació i els 

elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència davant el foc aquelles condicions 

següents que li siguin aplicables: 

- Estabilitat o capacitat portant 

- Absència d’emissió de gasos inflamables per la cara no exposada 

- Estanqueïtat al pas de flames o gasos calents 

- Resistència tèrmica suficient per a impedir que es produeixin a la cara no exposada temperatures superiors 

a les que s’estableixen a l’esmentada norma UNE 

La reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari segons el capítol 4 secció SI1 del DBSI serà: 

1. Els elements constructius han de complir les condicions de reacció següents (establerts en la taula 4.1): 

- Zones ocupables: Sostres i parets hauran de complir C-s2, d0 i els paviments EFL 

2. Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes, 

armaris, etc.) es regulen en la seva reglamentació específica. 

3. Els tancaments formats per elements tèxtils, tals com carpes, seran de nivell T2 conforme a la norma UNE-EN 

15619:2014 “Teixits recoberts de cautxú plàstic. Seguretat de les estructures temporals (tendes). Especificacions 

dels teixits recoberts destinats a tendes i estructures similars” o C.s2,d0, conforma a la UNE-EN 13501-1:2007. 

4. En els edifici i establiments d’ús Pública Concurrència, els elements decoratius i de mobiliari compliran les 

següents condicions: 

a) Butaques i seients fixes entapissats que formin part del projecte en cines, teatres, auditoris, sales d’actes, 

etc.: 

Passen l’assaig segons les normes següents: 

- UNE-EN 1021-1:2015 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat – Part 1: font d’ignició: 

cigarreta en combustió”. 

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat – Part 2: font d’ignició: flama 

equivalent a un llumí”. 

b) Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc.: 

Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Tèxtils i productes tèxtils. Comportament al foc. 

Cortines i cortinatges. Esquemes de classificació”.  

El projecte compleix amb els requeriments de reacció a foc dels elements constructius, així com també els  

revestiments formats per elements tèxtils. 
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SI 2- Propagació exterior 

1. Mitgeres i façanes 

1. Els elements verticals separadors d’un altre edifici han de ser com a mínim EI120. 

2. Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi a través de la façana entre dos 

sectors d’incendi, entre una zona de risc especial alt i altres zones o cap a una escala o passadís protegit des d’altres 

zones, els punts de les façanes que no siguin com a mínim EI60 hauran d’estar separats la distància en projecció 

horitzontal que s’indica a la taula següent en funció de l’angle format pels plans exteriors de les façanes. 

Quan es tracti d’edificis diferents i confrontants, els punts de la façana de l’edifici considerat que no siguin com a 

mínim EI60 compliran el 50% de la distància d fins la bisectriu de l’angle format per les dues façanes: 

 

 

Les obertures de l’equipament es troben en el següent estat respecte les obertures de les finques veïnes: 

- Les obertures enfrontades es troben a més de 3 metres, exceptuant la finestra correguda de la casa del metge 

serra de la tercera planta, que es situa a 275cm, però a la tercera planta no hi ha obertures a l’edifici enfrontat. 

- Les obertures a 180º es situen a més de 50cm. En el cas de les obertures de l’escala interior de l’equipament que 

es situen properes a l’escala d’emergència, es tapien aconseguint protecció > EI60. 

- Les obertures a 90º de la passera NO COMPLEIXEN els 2m de separació mínima. L’obertura de l’edifici veí es 

situa a 150cm aproximadament + 40cm aproximadament del pla de vidre de la finestra degut als brancals de pedra.  
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La situació i configuració de la passera s’ha planificat amb els següents criteris: 

- La situació d’obertures a 90º en finques veïnes a cadascun dels costats de la passera i el fet de conservar 

l’estructura i la composició de la façana de l’actual museu, ha portat a situar la passera encarada a 

l’obertura més favorable a nivell de propagació exterior i a nivell funcional del museu. 

- La passera s’ha dissenyat amb les dimensions mínimes d’amplada, permetent 120cm de pas lliures. 

- S’ha eliminat la possibilitat d’ús de la passera (excepte el de pas), sense elements expositius. 

- Materials estructurals de fusta i acer, materials de revestiment metàl·lics, materials de façana formats per 

un mur cortina compost per muntants d’alumini i parament de vidre. 

- Màxima transparència i lleugeresa a la materialització de la passera per tal d’afectar el mínim el carrer 

resultant, procurant minimitzar al màxim l’impacte lumínic. 

És per tot l’exposat anteriorment, que es sol·licita a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments valorar la conformitat de la solució, atès que s’aproximen als requeriments establerts pel CTE-DB-SI i la 

configuració dels edificis existents que alberguen els usos de museu i les finques veïnes condicionen 

extraordinàriament les possibilitats pel compliment. Alhora es sol·licita considerar la situació peculiar de la passera 

entre els 2 edificis, el fet de ser un equipament públic i els condicionants habituals que es tenen en aquest tipus 

d’edificis situats en nuclis antics que busquen la revitalització d’aquests barris. 

Les obertures de l’escala interior es tapiaran per reduir al màxim les possibilitats de propagació cap a l’exterior, que 

podria afectar el recorregut d’evacuació que es realitza per l’escala d’emergència exterior. 

3. Amb la finalitat de limitar el risc de propagació vertical de l’incendi per façana entre dos sectors d’incendi, entre 

una zona de risc especial alt i altres zones més altes de l’edifici, o bé cap a una escala protegida o cap a un passadís 

protegit des d’altres zones, aquesta façana ha de ser almenys EI60 en una franja d’1m d’altura, com a mínim, 

mesurada sobre el pla de la façana (segons imatge 1.7). En cas d’existir elements sortints aptes per impedir el pas 

de les flames, l’altura d’aquesta franja podrà reduir-se en la dimensió del citat sortit (segons imatge 1.8) 

 

L’edifici és un sol sector d’incendi i no disposa d’escales ni espais protegits en vertical, per tant, aquest apartat no li 

és d’aplicació. 

 4. La classe de reacció del foc dels sistemes constructius de façana que ocupin més el 10% de la seva superfície 

serà, en funció de l’altura total de la façana: 

- D-s3,d0 en façanes d’altura de fins a 10m 

- C-s3,d0 en façanes d’altura de fins a 18m 

- B-s3,d0 en façanes d’altura superior a 18m 

En el cas de l’edifici de projecte, el sistema constructiu utilitzat per al tapiat de les obertures existents tindrà una 

reacció al foc C-s3,d0 ja que l’edifici té una altura mitjana d’11m. El tapiat es realitzaran amb paret de maó perforat 

de 15cm o 30cm arrebossat per les dues cares. 

5. Els sistemes d’aïllament situats a l’interior de les cambres ventilades han de tenir almenys la següent classificació 

de reacció del foc en funció de l’altura total de la façana: 

- D-s3,d0 en façanes d’altura de fins a 10m 

- B-s3,d0 en façanes d’altura de fins a 28m 
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- A2-s3,d0 en façanes d’altura superior a 28m 

En aquest cas, l’edifici de projecte no contempla la solució de cambra ventilada, per tant, no es té en consideració 

aquest apartat. 

2. Cobertes  

1. Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta, ja sigui entre dos edificis 

confrontats o en el mateix edifici, aquesta tindrà una resistència al foc de REI60 en una franja de 0,50 m d’amplada 

mínima des de l’edifici confrontant, així com una franja d’1 m d’altura situada sobre el trobament amb la coberta de 

tot element compartimentador d’un sector d’incendis o d’un local de risc especial alt. Com a alternativa a la condició 

anterior es pot optar per perllongar la mitgera o l’element compartimentador 0,60 m per sobre de l’acabat de la 

coberta. 

2. A l’encontre entre una coberta i una façana que pertanyin a sectors d’incendi o a edificis diferents, l’altura h sobre 
la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana la seva resistència al foc no sigui almenys EI60 serà que 
s’indica a continuació, en funció de la distància d de la façana, en projecció horitzontal, a la que està qualsevol zona 
de coberta la resistència al foc de la qual tampoc arribi a aquest valor. 

3. Els materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones de coberta situades a menys 
de 5m de distància d ela projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, el qual la seva 
resistència al foc no sigui almenys EI60, inclosa la capa superior dels voladissos que el seu sortint excedeixi d’1m, 
així com els lluernaris, claraboies i altres elements d’il·luminació o ventilació, ha de pertànyer a la classe de reacció al 
foc BROOF (t1). 

Al tractar-se d’un edifici que només comparteix mitgera de pedra amb edificis d’alçada inferior i sense obertures a la 

mitgera, no hi ha risc de propagació. La construcció de la nova coberta complirà amb EI60 en tot el seu sistema 

constructiu. 
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SI 3- Evacuació d’ocupants 

1. Compatibilitat dels elements d’evacuació 

En aquest cas, no hi ha problemes de compatibilitat, ja que l’equipament no comparteix l’edifici amb cap altra 

activitat. 

2. Càlcul de l’ocupació 

Espai 
Densitat 
 (m

2
/pers.) 

Superfície  
(m

2
) 

Ocupació  
(persones) 

Planta soterrani 

01 Espai d’ús restringit Ocupació nul·la 25,44 m
2
 0p 

02 Sala de maquinària d’ascensor Ocupació nul·la 6,88 m
2
 0p 

03 Espai d’ús restringit Ocupació nul·la 33,18 m
2
 0p 

Total Planta soterrani 0p 

Planta baixa 

04 Botiga 2 9,80 m
2
 5p 

05 Recepció 1 treballador 3,05 m
2
 1p 

06 Vestíbul d’accés 2 23,90 m
2
 12p 

07 Bany 3 2,50 m
2
 1p 

08 Bany adaptat 3 4,80 m
2
 2p 

09 Pas 2 3,50 m
2
 2p 

10 Exposició Entorn 2 31,80 m
2
 16p 

Total Planta baixa 39p 

Planta primera 

11 Exposició Titanosaure + pas 2 39,30 m
2
 20p 

12 Audiovisuals 2 14,40 m
2
 8p 

13 Exposició Dinosaures 2 65,60 m
2
 33p 

Total Planta primera 61p 

Planta segona 

14 Audiovisuals 2 12,65 m
2
 7p 

15 Exposició Romans 2 74,15 m
2
 38p 

16 Exposició Lloris 2 48,40 m
2
 25p 

Total Planta segona 70p 

Planta tercera 

17 Espai reserva 40 25,25 m
2
 1p 

18 Oficina 5 treballadors 21,40 m
2
 5p 

19 Pas 2 34,45 m
2
 18p 

20 Reserva visitable 40 8,70 m
2
 1p 

21 Bany 3 1,90 m
2
 1p 

22 Taller de restauració 2 treballadors 11,20 m
2
 2p 

23 Aula didàctica 2 44,75 m
2
 23p 

Total Planta tercera 51p 

 

TOTAL 221p 

L’ocupació màxima total calculada és de 221 persones. S’han descomptat les àrees de les sales ocupades per 

mobiliari fixe d’exposició. 
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3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Número de sortides 

Es disposarà d’una sortida de planta amb l’addició de l’escala d’emergència exterior a la zona posterior de l’edifici 

per a les plantes 1, 2 i 3, així com la sortida de planta baixa per l’accés principal de l’edifici. 

Sortida de planta SP-3 (planta tercera) 

 

Total evacuació planta amb ocupació normal 51 persones 

 

Sortida de planta SP-2 (planta segona) 

 

Total evacuació planta amb ocupació normal 70 persones 

 

Sortida de planta SP-1 (planta primera) 

 

Total evacuació planta amb ocupació normal 61 persones 

 

Sortida de planta SP-0 (planta baixa) 

 

Total evacuació planta amb ocupació normal 39 persones 

 

Recorreguts d’evacuació 

En cap cas, els recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no superaran els 25m. 

En el nostre cas el recorregut més desfavorable des d’una sala amb ocupants és des de l’extrem més allunyat de 

l’aula didàctica a la sortida de planta que és de 24,5m i per tant, no superem en cap moment els màxims establerts.  

4. Dimensionat dels elements d’evacuació 

El càlcul de l’amplària dels elements d’evacuació es realitzarà seguint els següents criteris: 

- L’amplada A, en m, de les portes, passos i passadissos serà almenys igual a P/200, essent P el nombre de 

persones assignat a aquest element d’evacuació, excepte les portes de sortida d’espais d’escala protegida a 

planta de sortida de l’edifici, per les que serà suficient amplària igual al 80% de la calculada per l’escala. 

- Tota escala que no sigui protegida tindrà, com a mínim, una amplària “A” que verifiqui A≥P/160, en escales 

previstes per a evacuació descendents i A≥P/(160-10h), en escales previstes per a evacuació ascendent, on 

A és l’amplària de l’escala en metres, P el nombre total d’ocupants assignats a l’escala i h és l’alçada 

d’evacuació ascendent en metres. 

 

PORTES I PASSOS 

 

Càlcul d’amplada mínima de la sortida segona normativa de portes i passos:  A>P/200 > 0,80 m 

 

 

 

 

Sortida de planta SP-3 (planta tercera) amb aforament normal 

Assignació de persones a evacuar segons projecte Total 51 persones 

Càlcul de l’amplada mínima de la sortida segons normativa AMIN = 51/200 = 0,25 m < 0,80 m de projecte 

Sortida de planta SP-2 (planta segona) amb aforament normal 

Assignació de persones a evacuar segons projecte Total 70 persones 

Càlcul de l’amplada mínima de la sortida segons normativa AMIN = 70/200 = 0,35 m < 0,80 m de projecte 
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Totes les portes seran d’una fulla batent, obrint en el sentit de l’evacuació quan l’ocupació sigui superior a 50 

ocupants. 

 

ESCALES  

 

Escala Núm. persones 
Amplada 

escala en m 
Tipus evacuació 

Escala exterior (protegida) 182 1,10m Descendent 

Escala interior no protegida - 1,00m No és d’evacuació 

Escala existent celler (sense ocupació) - 1,00m No és d’evacuació 

 

5. Protecció de les escales 

L’escala interior que serveix de recorregut al museu no és d’evacuació. 

6. Portes situades en recorreguts d’evacuació 

1. Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i les previstes per l’evacuació de més de 50 persones 

seran abatibles d’eix vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a 

evacuar o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del qual provingui dita evacuació, 

sense haver d’utilitzar cap clau i sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 

2. Es considera que satisfan l’anterior requisit funcional els dispositius d’obertura mitjançant maneta o polsador 

conforme a la norma UNE-EN 179:2009, quan es tracti de l’evacuació de zones ocupades per persones que en la 

seva majoria estiguin familiaritzats amb la porta considerada, això com en cas contrari, quan es tracti de portes 

d’obertura en el sentit de l’evacuació conforme al punt 3 següent, els de barra horitzontal d’empenta o de lliscament 

conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

3. Obrirà en el sentit de l’evacuació totes aquelles portes de sortida que prevegin el pas de més de 50 persones. 

Totes les sortides de planta 1, 2 i 3 hauran d’obrir en el sentit de l’evacuació, mentre que la porta situada a la planta 

baixa no és necessari degut a que es preveu una sortida de menys de 50 persones en cas d’emergència. Les portes 

de les plantes 1, 2 i 3 disposaran de barra horitzontal d’empenta o de lliscament conforme a la norma UNE EN 

1125:2009 en tractar-se d’usuaris no familiaritzats de forma generalitzada. Les de la planta baixa disposaran de 

maneta. 

7. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

1. S’utilitzaran els senyals d’evacuació definits segons la norma UNE 23034:1988 conforme als següents criteris: 

- Les sortides d’edifici tindran una senyal amb el rètol “SORTIDA” 

- Es disposaran senyals indicatives de direcció de recorreguts, visibles des de tot origen d’evacuació des del 

qual no es percebin directament les sortides o les seves senyals indicatives i, en particular, davant de tota 

sortida d’un recinte amb ocupació major a 100 persones que s’accedeixi lateralment a un passadís. 

Sortida de planta SP-1 (planta primera) amb aforament normal 

Assignació de persones a evacuar segons projecte Total 61 persones 

Càlcul de l’amplada mínima de la sortida segons normativa AMIN = 61/200 = 0,30 m < 0,80 m de projecte 

Sortida de planta SP-0 (planta baixa museu) amb aforament normal 

Assignació de persones a evacuar segons projecte Total 39 persones 

Càlcul de l’amplada mínima de la sortida segons normativa AMIN = 39/200 = 0,20 m < 1,10 m de projecte 
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- En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que hi hagi vàries alternatives que puguin portar a error 

també disposaran de les senyals anteriorment esmentades de manera que quedi clarament indicat el 

recorregut. 

2. Els senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministrament d’enllumenat normal. Quan siguin 

fotoluminiscents han de complir en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el 

seu manteniment es realitzarà conforme a allò establert en la norma UNE 23035-3:2003. 

8. Control del fum d’incendis 

En ús Pública Concurrència amb una ocupació inferior a 1000 persones no es requereix la instal·lació un sistema de 

control del fum d’incendis. 

9. Evacuació de persones amb discapacitat 

En el cas d’aquest projecte, l’altura d’evacuació és inferior a 10m i per tant no és d’aplicació aquest apartat. Tot i 

això, les sortides de planta que s’afegeixen a l’edificació permeten restar en una zona segura exterior a l’edifici. 

 

Les cotes d’evacuació són en planta tercera la +10.01 i al desembarcament de l’escala d’emergència en planta 

baixa és la +1.90  
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SI 4- Instal·lacions de protecció contra incendis 

1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 

1. Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis següents: 

- Extintors portàtils: Un d’eficiència 21A-113B: A 15 m de recorregut de cada planta des de tot origen d’evacuació.  

2. Per a ús Pública concurrència en particular serà necessari:  

- Boques d’incendi equipades: Són necessàries ja que es superen els 500 m
2
 construïts. 

- Sistema d’alarma*:   No és necessària ja que no es supera l’ocupació de 500 persones. 

- Sistema de detecció d’incendis:  És necessari ja que es superen els 1.000 m
2
 construïts.  

- Hidrants exteriors:  Segons el CTE DB-SI, no és necessari disposar d’hidrants exteriors al no  

tractar-se de “cines, teatres, auditoris i discoteques amb superfície compresa 

entre 500 i 10.000 m
2
. 

Serà obligatori per al compliment de la instrucció complementària SP-120, 

segons la resolució en el seu apartat 2. 

 

* El sistema d’alarma es proposa com a mesura compensatòria per compensar la situació d’incompliment de les 

distàncies del SI2. 

 

Extintors  

Els extintors s’instal·laran a poder ser a: 

- Llocs on s’estima que hi ha més gran possibilitat d’originar-se un incendi o zones de fàcil visibilitat i fàcil 

accés. 

- Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars. 

- La part superior dels extintors se situarà entre 80 i 120 cm des del nivell de paviment. 

Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics s’han protegir convenientment. 

Quant al manteniment dels extintors s’han de complir les següents premisses: 

- Es verificarà periòdicament i com a mínim cada 3 mesos, pel personal de l’establiment, la situació, 

accessibilitat i aparent bon estat de l’extintor i totes les seves inscripcions 

- Cada 6 mesos es realitzarà les operacions previstes a les instruccions del fabricant o instal·lador. 

Particularment es verificarà el pes de l’extintor, la seva pressió en cas de que fos necessari, així com el pes 

mínim previst per a les botelles que continguin agent extintor. 

- Cada 12 mesos es realitzarà una verificació dels extintors per personal especialitzat i que no sigui de 

l’establiment. 

Els extintors seran manuals de 6 kg de pols polivalent d’eficàcia 21A-113 B. 

La situació dels esmentats extintors queda reflectida als plànols adjunts. 

Hidrants exteriors 

Segons la instrucció tècnica complementària SP-120 de la direcció general de Prevenció, extinció d’incendis i 

salvaments, “Els edificis, establiments o activitats ubicats en àrees urbanitzades, nous o que modifiquin les seves 

condicions de seguretat en cas d’incendi han d’estar protegits per un sistema d’hidrants d’incendi que compleixin les 

condicions d’aquesta Instrucció tècnica complementària. Els projectes tècnics d’aquests edificis, establiments o 

activitats, presentats davant de qualsevol administració, hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions”. 

Per tant, caldrà disposar d’un hidrant per a incendis, ubicat a menys de 100 metres de l’establiment. 

 

Tal com es mostra en el plànol annex, l’edifici no disposa d’hidrants a una distància inferior a 100 metres. Els 

hidrants més propers a l’edifici se situen a la Urbanització La Solana (260m del museu aproximadament) segons 

dades adjuntes cedides per l’Ajuntament. L’ajuntament té previst l’execució de la nova xarxa d’aigua i hidrants 

durant l’any 2020. 
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No obstant la mateixa instrucció aclareix: 

Excepcionalment, en àrees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures hidràuliques existents 
que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de prevenció i extinció d’incendis podran 
validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles mesures compensatòries que es considerin convenients. 

2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

1. La senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis ha de complir l’establer en el vigent 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig. 
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SI 5- Intervenció dels bombers 

1. Condicions d’aproximació i entorn 

1.1 Aproximació als edificis  

Els vials d’aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra als que es refereix l’apartat 1.2 s’han de 

complir les condicions següents: 

a) amplada mínima lliure   3,5 m 

b) altura mínima lliure o gàlib  4,5 m 

c) capacitat portant del vial  20 kN/m
2 

 

L’accés dels vehicles de bombers, en cas d’emergència, es realitzarà fins a la Plaça del Raval (opció 1) o bé des del 

carrer de Sant Mateu (opció 2). L’opció 1 s’aproxima fins a la plaça propera a l’equipament amb fàcil accés als 2 

edificis. L'opció 2 s’aproxima per l’espai de l’escala d’emergència exterior, facilitant l’accés dels bombers a l’interior 

de l’edifici. 

 

1.2 Entorn dels edificis 

Els edificis amb una altura d’evacuació descendent major que 9m han de disposar d’un espai de maniobra per als 

bombers que compleixi amb les següents condicions al llarg de les façanes en les que estigui situats els accessos, o 

bé a l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior en el que es trobin aquells: 

- Amplada mínima lliure       5m 

- Altura lliure        la de l’edifici 

- Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l’edifici: 

 - edificis de fins a 15m d’altura d’evacuació    23m 

 - edificis de més de 15m i fins a 20m d’altura d’evacuació   18m 

 - edificis de més de 20m d’altura d’evacuació    10m 

- Distància màxima fins als accessos a l’edifici necessaris per a poder arribar   30m 

  a totes les seves zones  

- Pendent màxima        10% 

- Resistència la punxonament del terra     100 kN sobre 20cm  

- L’espai de maniobra s’ha de mantenir lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, pilones o altres obstacles. 

 

En aquest cas, l’edifici té una altura d’evacuació descendent inferior a 9m i per tant, no és necessari disposar de 

forma obligatòria d’aquests espais de maniobra, considerant-se suficients les mesures donades al vial d’aproximació 

a l’edifici de l’apartat 1.1. Les cotes d’evacuació són en planta tercera la +10.01 i al desembarcament de l’escala 

d’emergència en planta baixa és la +1.90. 

 

2. Accessibilitat per façana 

1 Les façanes a les que es fa referència a l’apartat 1.2 han de disposar de forat que permetin l’accés des de 

l’exterior al personal del servei d’extinció d’incendis. 

Pel mateix motiu exposat en l’apartat 1.2, no és necessari complir els requisits d’obertures de façana definits en 

aquest apartat. 
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SI 6- Resistència al foc de l’estructura 

3. Elements estructurals principals 

1 Es considera que la resistència al foc d’un element estructura principal de l’edifici (inclosos forjats, bigues i 

suports), és suficient si: 

a) Aconsegueix la classe indicada a la taula 3.1 o 3.2 que representa el temps en minuts de resistència 

davant l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura, o 

b) Suporta dita acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a l’annex B. 

 

 
 

 
 

D’acord amb la taula 3.1 i 3.2 d’aquest apartat, es defineix la resistència al foc suficient dels elements estructurals 

principals de l’edifici: 

 

Per a ús Pública concurrència amb altura d’evacuació inferior a 15 m: 

- Plantes sobre rasant: R90 

 

Resistència al foc suficient per als elements estructurals de zones de risc especial: 

- Risc especial baix: R90, R120 sota rasant 

 

L’estructura executada en l’anterior actuació compleix amb el requeriment de R90. 
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Es realitzarà una protecció de pintura intumescent als perfils metàl·lics vistos de l’edifici del museu existent, per tal 

d’assolir una R90. 

2 L’estructura principal de les cobertes lleugeres no previstes per a ser utilitzades a l’evacuació dels ocupants i les 

quals l’altura respecte la rasant exterior no excedeixi de 28m, així com els elements que únicament sustenten 

aquestes obertes, podran ser R30 quan la seva fallada no pugui ocasionar danys greus als edificis o establiments 

pròxims, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors d’incendi. A tals 

efectes, pot entendre’s com a lleugera aquella coberta que té una càrrega permanent deguda únicament pes del seu 

tancament i que no excedeixi d’1 kN/m
2
. 

Resistència al foc de les cobertes lleugeres 

La reducció a R30 de les estructures de cobertes lleugeres conforme a l’anterior punt 2 es refereix únicament a la 

seva estructura principal (bigues i jàsseres) mentre que a la secundària (biguetes, corretges) no se li exigeix 

resistència al foc R. 

 

3 Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que estiguin continguts al recinte 

d’aquests, seran com a mínim R30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix resistència al foc 

als elements estructurals 

 

Resistència al foc de l’estructura d’escales exteriors 

Un procediment analític que determina l’acció del foc sobre els elements estructurals exteriors, en funció de la seva 

separació i posició respecte els forats de façana pels que es pugui aconseguir l’acció tèrmica de l’incendi, és a 

l’Annex B de l’Eurocodi núm.1, UNE-EN 1991-1-2 “Accions en estructures sotmeses a foc”. 

Donada la complexitat d’aquest procediment, una forma pràctica d’evitar la seva aplicació és complir les distàncies 

establertes a SI 2-1 encara que el tipus d’escala no hi obligui, o bé protegir els elements estructurals que no 

compleixi aquestes distàncies respecte dels forats de façana, interposant entre ells un element barrera que sigui 

almenys EI60. 

 

En el cas de l’escala d’emergència no es preveu cap tipus de protecció a foc de l’estructura. 

4. Elements estructurals secundaris 

Tots els elements estructurals secundaris que puguin ocasionar danys als ocupants i comprometre l’estabilitat global 

de l’estructura i l’evacuació, també garantiran una resistència al foc R90. 

 

1 Els elements estructurals els quals el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 

ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi 

de l’edifici, com pot ser el cas de petites entre plantes, de terres o escales de construcció lleugera, etc., no precisen 

complir cap exigència de resistència al foc. 

No obstant, tota terra que, tenint en compte l’anterior, ha de garantir na resistència l foc ·R que s’estableix a la taula 

3.1 de l’apartat anterior, ja de ser accessible almenys per una escala que garanteixi aquesta mateixa resistència o 

que sigui protegida. 
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DB-SI

SI-5 Intervenció dels bombers

Els vials d'aproximació compleixen:
- Amplada de 3,5 m
- Alçada lliure de 4,5 m
- Capacitat portant de 20 kN/m2

Hidrant

Xarxa d'aigua del poble

Recorregut d'aproximació camió de bombers

Font del poble

Dipòsit

S
I
_
c
o
n
c
a
.
d
w

g

P
r
o
p
i
e
t
a
t
 
d
e
 
F

e
u
 
i
 
G

o
d
o
y
 
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e
s
 
S

L
P

.
 
L
a
 
u
t
i
l
i
t
z
a
c
i
ó
 
t
o
t
a
l
 
o
 
p
a
r
c
i
a
l
 
d
'
a
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m

e
n
t
,
 
a
i
x
í
 
c
o
m

 
q
u
a
l
s
e
v
o
l
 
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
 
o
 
c
e
s
s
i
ó
 
a
 
t
e
r
c
e
r
s
,
 
r
e
q
u
e
r
i
r
à
 
l
a
 
p
r
è
v
i
a
 
a
u
t
o
r
i
t
z
a
c
i
ó
 
e
x
p
r
e
s
s
a
 
d
e
l
s
 
s
e
u
s
 
a
u
t
o
r
s
,
 
q
u
e
d
a
n
t
 
e
n
 
t
o
t
 
c
a
s
 
p
r
o
h
i
b
i
d
a
 
q
u
a
l
s
e
v
o
l
 
m

o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
u
n
i
l
a
t
e
r
a
l
 
d
e
l
 
m

a
t
e
i
x
.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 

Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:

Anna Feu i Jordana

Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE LA

CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona

arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:1500 - A1 1:750

JUSTIFICACIÓ DB-SI

Emplaçament

SI-1.1
Aproximació bombers 



PLANTA SOTERRANIPLANTA SOTERRANI

SALA MAQUINÀRIA ASCENSOR
LOCAL DE RISC BAIX

P45

DB-SI

SI-1 Propagació interior
- El museu serà un únic sector d'incendi ja que

no excedeix dels 2.500 m2 construïts

Locals de risc baix

- Condicions dels locals de risc baix:

- R90 a l'estructura, parets i sostres
- Portes EI2 45-C5
- No és necessari vestíbul d'independència

- Reacció al foc dels elements constructius:

- Zones ocupables:
- Sostres i parets: C-s2,d0
- Paviments: Efl

SI-2 Evacuació d'ocupants
- Ocupació total de l'edifici:  256 persones

SP-x.x

xxx

 SP-x.x - Sortida de planta
 xxx - ocupació màxima calculada

Recorreguts d'evacuació

Punts més allunyat

Barra antipànic

SI-6 Resistència de l'estructura
- Per a ús de Pública Concurrència amb altura

d'evacuació inferior a 15m, les plantes sobre
rasant tindran una resistència l foc de R90.

P45 EI2 45-E5
(UNE-EN 13501-2:2004; UNE-EN 1634-1:2000)

Risc baix
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PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

10

16p

08

2p

07

1p

09

2p

04

5p

06

12p

05

1p

SP-0

39p

L: 20,01m

L: 18,91m

L: 13,77m

L: 8,11m

L: 9,88m

L: 20,40m

L: 9,57m

ESPAI EXTERIOR

SEGUR

DB-SI

SI-1 Propagació interior
- El museu serà un únic sector d'incendi ja que

no excedeix dels 2.500 m2 construïts

Locals de risc baix

- Condicions dels locals de risc baix:

- R90 a l'estructura, parets i sostres
- Portes EI2 45-C5
- No és necessari vestíbul d'independència

- Reacció al foc dels elements constructius:

- Zones ocupables:
- Sostres i parets: C-s2,d0
- Paviments: Efl

SI-2 Evacuació d'ocupants
- Ocupació total de l'edifici:  256 persones

SP-x.x

xxx

 SP-x.x - Sortida de planta
 xxx - ocupació màxima calculada

Recorreguts d'evacuació

Punts més allunyat

Barra antipànic

SI-6 Resistència de l'estructura
- Per a ús de Pública Concurrència amb altura

d'evacuació inferior a 15m, les plantes sobre
rasant tindran una resistència l foc de R90.

P45 EI2 45-E5
(UNE-EN 13501-2:2004; UNE-EN 1634-1:2000)

Risc baix
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PLANTA PRIMERAPLANTA PRIMERA

11

20p

13

33p

12

8p

SP-1

61p

L: 20,44m

L: 17,15m

L: 23,67m

DB-SI

SI-1 Propagació interior
- El museu serà un únic sector d'incendi ja que

no excedeix dels 2.500 m2 construïts

Locals de risc baix

- Condicions dels locals de risc baix:

- R90 a l'estructura, parets i sostres
- Portes EI2 45-C5
- No és necessari vestíbul d'independència

- Reacció al foc dels elements constructius:

- Zones ocupables:
- Sostres i parets: C-s2,d0
- Paviments: Efl

SI-2 Evacuació d'ocupants
- Ocupació total de l'edifici:  256 persones

SP-x.x

xxx

 SP-x.x - Sortida de planta
 xxx - ocupació màxima calculada

Recorreguts d'evacuació

Punts més allunyat

Barra antipànic

SI-6 Resistència de l'estructura
- Per a ús de Pública Concurrència amb altura

d'evacuació inferior a 15m, les plantes sobre
rasant tindran una resistència l foc de R90.

P45 EI2 45-E5
(UNE-EN 13501-2:2004; UNE-EN 1634-1:2000)

Risc baix
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PLANTA SEGONAPLANTA SEGONA

16

25p

15

38p

14

7p

L: 22,32m

L: 16,52m

L: 22,03m

SP-2

70p

L: 7,22m

DB-SI

SI-1 Propagació interior
- El museu serà un únic sector d'incendi ja que

no excedeix dels 2.500 m2 construïts

Locals de risc baix

- Condicions dels locals de risc baix:

- R90 a l'estructura, parets i sostres
- Portes EI2 45-C5
- No és necessari vestíbul d'independència

- Reacció al foc dels elements constructius:

- Zones ocupables:
- Sostres i parets: C-s2,d0
- Paviments: Efl

SI-2 Evacuació d'ocupants
- Ocupació total de l'edifici:  256 persones

SP-x.x

xxx

 SP-x.x - Sortida de planta
 xxx - ocupació màxima calculada

Recorreguts d'evacuació

Punts més allunyat

Barra antipànic

SI-6 Resistència de l'estructura
- Per a ús de Pública Concurrència amb altura

d'evacuació inferior a 15m, les plantes sobre
rasant tindran una resistència l foc de R90.

P45 EI2 45-E5
(UNE-EN 13501-2:2004; UNE-EN 1634-1:2000)

Risc baix
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PLANTA TERCERAPLANTA TERCERA

17

1p

18

5p

19

18p

20

1p

22

2p

23

23p

SP-3

51p

L: 23,68m

L: 9,85m

L: 15,25m

L:19,93m

L: 13,37m

L: 10,47m

DB-SI

SI-1 Propagació interior
- El museu serà un únic sector d'incendi ja que

no excedeix dels 2.500 m2 construïts

Locals de risc baix

- Condicions dels locals de risc baix:

- R90 a l'estructura, parets i sostres
- Portes EI2 45-C5
- No és necessari vestíbul d'independència

- Reacció al foc dels elements constructius:

- Zones ocupables:
- Sostres i parets: C-s2,d0
- Paviments: Efl

SI-2 Evacuació d'ocupants
- Ocupació total de l'edifici:  256 persones

SP-x.x

xxx

 SP-x.x - Sortida de planta
 xxx - ocupació màxima calculada

Recorreguts d'evacuació

Punts més allunyat

Barra antipànic

SI-6 Resistència de l'estructura
- Per a ús de Pública Concurrència amb altura

d'evacuació inferior a 15m, les plantes sobre
rasant tindran una resistència l foc de R90.

P45 EI2 45-E5
(UNE-EN 13501-2:2004; UNE-EN 1634-1:2000)

Risc baix

S
I
_
c
o
n
c
a
.
d
w

g

P
r
o
p
i
e
t
a
t
 
d
e
 
F

e
u
 
i
 
G

o
d
o
y
 
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e
s
 
S

L
P

.
 
L
a
 
u
t
i
l
i
t
z
a
c
i
ó
 
t
o
t
a
l
 
o
 
p
a
r
c
i
a
l
 
d
'
a
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m

e
n
t
,
 
a
i
x
í
 
c
o
m

 
q
u
a
l
s
e
v
o
l
 
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
 
o
 
c
e
s
s
i
ó
 
a
 
t
e
r
c
e
r
s
,
 
r
e
q
u
e
r
i
r
à
 
l
a
 
p
r
è
v
i
a
 
a
u
t
o
r
i
t
z
a
c
i
ó
 
e
x
p
r
e
s
s
a
 
d
e
l
s
 
s
e
u
s
 
a
u
t
o
r
s
,
 
q
u
e
d
a
n
t
 
e
n
 
t
o
t
 
c
a
s
 
p
r
o
h
i
b
i
d
a
 
q
u
a
l
s
e
v
o
l
 
m

o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
u
n
i
l
a
t
e
r
a
l
 
d
e
l
 
m

a
t
e
i
x
.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 

Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:

Anna Feu i Jordana

Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE LA

CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona

arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50

JUSTIFICACIÓ DB-SI

Planta Tercera

Ocupacions i Evacuació 

SI-2.5



P45

LOCAL DE RISC BAIX

EI 90

RESIST. AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

DESCRIPCIÓ:PICTOGRAMES

210x210mm quan la distància d'observació
de la senyal no excedeixi de 10 m.
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1. OBJECTE 

El present document conté el projecte acústic per al compliment del CTE-DB-HR de 
la nova ampliació del museu D’Isona i la Conca Dellà. 

S’analitzaran tots els tancaments exteriors i interiors de l’edifici i s’orientarà a l’equip 
d’arquitectura en les possibles solucions constructives en per tal de garantir que 
l’aïllament acústic al soroll aeri i de vibracions compleix amb els valors exigits en el 
CTE-DB-HR.  

Així doncs, aquesta memòria s’estructura en els següents capítols: 

En el capítol 2, es presenta una descripció de l’edifici i el seu entorn. 

En el capítol 3 es presenta la normativa aplicada i els objectius numèrics a complir 
basats en les exigències acústiques del CTE-DB-HR. 

En el capítol 4, descripció dels paràmetres acústics bàsics referents a l’aïllament i 
condicionament acústic. 

En el capítol 5 es descriuen totes les solucions constructives d’aïllament acústic dels 
tancaments de l’edifici i les seves particions interiors en relació al CTE-DB-HR. 

En el capítol 6, es presenten les solucions constructives de revestiment acústic per tal 
de complir amb les exigències en quant a condicionament acústic i temps de 
reverberació del CTE-DB-HR. 

El capítol 7, inclou l’estudi del compliment de l’aïllament acústic de les instal·lacions 
en relació al CTE-DB-HR.  

Finalment en el capítol 8 d’aquesta memòria es presenten les conclusions a tot 
l’informe. 

L’Annex a la memòria inclou les fitxes acústiques de l’edifici K2 i K3 

L’Annex II inclou les fitxes tècniques dels diferents materials acústics descrits al llarg 
del projecte. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI I EL SEU ENTORN 

L’edifici objecte d’estudi es troba ubicat al centre d’Isona, al carrer del Museu nº4. 

 

Segons el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi d’Isona i la Conca Dellà, es 
tracta d’una zona de sensibilitat acústica alta amb un predomini del sòl d’ús 
residencial (Zona A4), indicat a la imatge en color verd.  

Tots els edificis del seu entorn pertanyen a la mateixa zona acústica (A4) amb un 
valor límit d’immissió sonora en ambient exterior de 60 dB(A) en horari diürn i vespertí, 
i de 50 dB(A) en horari nocturn segons el que es mostra en la imatge que es 
presenta a continuació. 
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L’espai objecte d’estudi és la reforma d’un edifici per a l’ampliació del museu 
d’Isona i Conca Dellà.  

Le obertures actuals de façana de l’edifici seran tapiades mitjançant maó ceràmic 
de 30cm de gruix. 

L’ús principal de l’espai serà en horari diürn i vespertí (7h a 23h), amb una activitat 
cultural de baixes emissions sonores.  

Les instal·lacions de climatització i ventilació s’ubicaran a la planta coberta de 
l’edifici en un espai de coberta plana d’obra tradicional. La resta de forjats de 
l’edifici a restaurar, seran forjats de fusta i obra seca. 

Als esquemes que es mostren a continuació es presenta la distribució de les 
activitats del museu a l’interior de l’edifici. 
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Planta Baixa/Planta Primera (doble alçada)   Planta Segona 

          

 

     

 Planta Tercera 

 

Sales d’exposicions 

Aula didàctica 

Oficina 

Àrea restauració 
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Planta Coberta 

C
AR

R
ER

	D
EL

	M
U
SE

U

PLANTA	COBERTA

ES PAI	PER	A	LES 	INSTAL·LAC IONS

+ 11.70

 

 

A grans trets, la rehabilitació de l’edifici mantindrà les parets de pedra existents i 
realitzarà nous tancaments de façana (vidres), particions interiors de planta tercera i 
forjats nous a l’edifici annex.  

Els forjats de l’edifici a rehabilitar seran forjats de fusta mitjançant dos panells de 
fusta contralaminada de 2cm sobre bigues de fusta. El paviment d’acabat serà de 
de fusta. 

 

Coberta d’instal·lacions 
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Les parets de façana disposaran de trasdossats de cartró-guix i els sostres seran de 
fusta vista.  

La coberta està realitzada mitjançant bigues de fusta, encadellat de fusta de 
22mm, 8cm d’aïllament (amb fibra de fusta) i taulell OSB de 19mm. 

 

 

A la coberta plana de l’edifici s’ubicaran les dues maquines de climatització. 

C
AR

R
ER

	D
EL

	M
U
SE

U

PLANTA	COBERTA

ES PAI	PER	A	LES 	INSTAL·LAC IONS

+ 11.70

 

Àrea de màquines: 

Coberta plana invertida 
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A la taula que es mostra a continuació es presenten les principals característiques 
de les màquines de coberta: 

Màquina Descripció 
Cabal  

m3/min 

Tamany 

(H, W, L) mm 

Característiques tècniques 

Potència sonora 

Radiada 

Pes 

(kg) 

Panasonic 10HP 

UE: U-10ME2E8 
Sistema VRF 224 1842x770x1000 77 dB(A) 210 

S&P  

CADB/T 12 RV 
Recuperador 20  1020x1325x770 81 dB(A) 193 

 

Per altra banda, cada sala disposarà d’una unitat interior de recuperació: 

Màquina Descripció 
Cabal  

m3/h 

Tamany 

(H, W, L) mm 

Característiques tècniques 

Potència sonora 

Radiada 

Pes 

(kg) 

Zehnder ComfoAir 

Q600 
recuperador 460 850x725x570 62 dB(A) 50 

 

Finalment, en el projecte acústic caldrà avaluar materials de revestiment 
fonoabsorbents per tal de reduir el temps de reverberació a les sales i, per tant, 
millorar la qualitat acústica al seu interior.  

 



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

10 

 

3. NORMATIVA APLICADA CTE-DB-HR 

En aquesta secció es presenta el resum dels objectius numèrics a complir establerts  
al Codi Tècnic de l’Edificació DB-HR a nivell de temps de reverberació així com 
aspectes referents a la qualitat interior de l’edifici i a l’aïllament acústic al soroll aeri i 
les vibracions. 

L’edifici objecte d’estudi està destinat a us cultural i, per tant caldrà tenir en compte 
l’aïllament acústic dels diferents tancaments interiors (horitzontals i verticals), façanes 
i cobertes.  

3.1 Aïllament acústic de façana  

Tal i com s’ha vist en el capítol anterior, la zona acústica a la que pertany l’edifici és 
A4, predomini del sòl d’ús residencial amb una sensibilitat acústica Alta. 

En la següent taula es presenta l’aïllament acústic exigit pel CTE-DB-HR en façanes 
en funció del nivell de carrer Ld del carrer on es troba ubicat el museu: 

Façana 
Zona Acústica 

(M. Capacitat)  
Ld (dBA) Us Cultural 

Aïllament acústic 

exigit 

C/ del Museu A4 Ld ≤ 60 
Oficines i sales 

d’exposicions 
D2mnT,Atr ≥ 30 dBA 

Per altra banda, també cal especificar l’aïllament acústic mínim tant de la paret 
cega com de les finestres i aquest, dependrà a més de l’aïllament acústic exigit, del 
percentatge de paret cega i forats que hi hagi a la façana tal i com es mostra en la 
següent taula: 

Nivell 

d’aïllament límit 
exigit  

D2mnT,Atr dB(A) 

Part Cega 

100% 
RAtr dB(A) 

Part 

Cega  
≠ 100% 

RAtr dB(A) 

Percentatge de forats 

RAtr dB(A) 

Fins al  

15% 

Del 16 

al 30% 

Del 31 

al 60% 

Del 61 

al 80% 

Del 81 

a 100% 

D2mnT,Atr ≥ 30 dBA 33 

35 26 29 31 32 

33 40 25 28 30 31 

45 25 28 30 31 
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3.2 Aïllament acústic de coberta 

El CTE-DB-HR equipara la coberta amb les façanes i, per tant, s’hauran de complir 
els mateixos valors d’aïllament acústic descrits en la secció anterior.  

Per altra banda, en una part de la coberta s’ubicaran les unitats de climatització de 
l’edifici, per tant, aquesta serà tractada com a recinte d’instal·lacions. 

Particions horitzontals Descripció Aïllament acústic exigit 

Coberta d’instal·lacions 

Respecte àrees escales 

Unitat d’us diferent 

(Recintes habitables) 

DnT,A ≥ 45 dBA 

L’nT,w ≤ 60 dB 

 

3.3 Aïllament acústic de particions interiors 

S’estableix que el museu pertany a una única unitat d’ús i, per tant, les sales interiors 
no requeriran un elevat nivell d’aïllament acústic.  

La sala polivalent ubicada a la planta baixa de l’edifici es tractarà com una sala 
independent amb activitat principalment d’exposicions temporals així com 
conferències.  

Per altra banda, tot i que es consideren tots els espais pertanyents a la mateixa 
unitat d’us, es proposaran les solucions constructives més adients (especialment per 
als forjats) per a minimitzar la afectació acústica entre els diferents espais (sales 
d’exposicions de dinosaures, romans i aula didàctica) 

En les taules que es mostren a continuació es presenten els índex d’aïllament acústic 
que haurà de complir cada partició (vertical i horitzontal) de l’edifici en funció de 
l’ús al que estigui destinat l’espai que tanca i els del seu voltant. 

Particions verticals: 

Particions verticals Descripció Aïllament acústic exigit 

Divisòries interiors: 

Recepció, botiga 

Sala Polivalent 

Sales d’exposicions i aula didàctica 

Oficines, tallers, banys i escales 

Mateixa unitat d’us RA ≥ 33 dBA 
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Particions horitzontals: 

Particions horitzontals Descripció Aïllament acústic exigit 

Divisòries del mateix usuari: 

Entre plantes del propi edifici 
Entre plantes de l’edifici No s’estableix 

Divisòries amb recinte 

d’instal·lacions: 

Coberta d’instal·lacions amb 

escales 

Unitat d’us diferent 

(Recintes habitables) 

DnT,A ≥ 45 dBA 

L’nT,w ≤ 65 dB 

3.4 Temps de reverberació 

 

Recinte Temps de reverberació 

Aules i sales d’exposicions 

(sense ocupació ni mobiliari) 
RT  ≤ 0,7s 

Sales polivalents V ≤ 350m3 

(sense ocupació ni mobiliari) 
RT  ≤ 0,7s 

 

Recinte 
Àrea d’absorció acústica 

equivalent 

Zones comunes que limiten amb recintes 

protegits i que comparteixen portes 

A ≥ 0,2 V* 

(*Volum de l’espai) 

 

Serà absolutament necessari definir un tractament fonoabsorbent per als diferents 
espais del museu per tal de reduir-ne el temps de reverberació i garantir el confort 
acústic dels seus usuaris. 

Cal destacar també que un temps de reverberació adequat reduirà el nivell de 
soroll regenerat a l’interior dels diferents espais i, per tant, també la transmissió de so 
entre sales.  

 



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

13 

 

3.5 Requeriments del CTE-DB-HR per a les instal·lacions 

A) Apartat 3.1.4.1.2 Encontres de conductes amb paraments 

Quan un conducte d’instal·lacions col·lectives s’agafi a un element de separació 
vertical, es revestirà de tal forma que no disminueixi l’aïllament acústic de l’element 
de separació i es garanteixi la continuïtat de la solució constructiva. 

B) Apartat 5.1.4 Instal·lacions 

S’han d’utilitzar elements elàstics i sistemes antivibradors en les subjeccions o punts 
de contacte entre les instal·lacions que produeixin vibracions y els elements 
constructius. 

C) Capítol 3.3 Soroll i vibracions de les instal·lacions 

Apartat 3.3.1 Dades que han d’aportar els subministradors 

Els subministradors dels equips i productes inclouran en la documentació dels 
mateixos els valors de les magnituds que caracteritzen els sorolls i les vibracions 
procedents de les instal·lacions dels edificis: 

a) El nivell de potència acústica, LW, d’equips que produeixen sorolls 
estacionaris; 

b) La rigidesa dinàmica, s’, i la càrrega màxima, m, dels elements elàstics 
utilitzats en les bancades d’inèrcia; 

c) L’amortiment, C, la transmissibilitat, τ, i la càrrega màxima ,m, dels sistemes 
antivibradors puntuals utilitzats en l’aïllament de maquinaria i conductes; 

d) El coeficient d’absorció acústica, α, dels productes absorbents utilitzats en 
conductes de ventilació i aire condicionat; 

e) L’atenuació de conductes prefabricats, expressada com pèrdua por inserció, 
D, i l’atenuació total dels silenciadors que estiguin interposats en conductes, o 
encastats en façanes o en altres elements constructius. 

Apartat 3.3.2 Condicions de muntatge d’equips generadors de soroll estacionari 

a) Els equips s’instal·laran sobre suports antivibradors elàstics quan es tracti 
d’equips petits compactes o sobre una bancada d’inèrcia quan l’equip no 
tingui una base pròpia suficientment rígida per a resistir els esforços causats 
por la seva funció o es necessiti  la alineació dels seus components, com per 
exemple del motor i el ventilador o del motor i la bomba. 
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b) En el cas d’equips instal·lats sobre una bancada d’inèrcia, tals com bombes 
d’impulsió, la bancada serà de formigó o acer de tal forma que tingui la 
suficient massa i inèrcia per a evitar el pas de vibracions a l’edifici. Entre la 
bancada i l’estructura de l’edifici s’haurà d’interposar elements antivibradors. 

c) Es consideren vàlids els suports antivibradors i els connectors flexibles que 
compleixin la UNE 100153 IN. 

d) S’instal·laran connectors flexibles a l’entrada i a la sortida de les canonades 
dels equips. 

e) En les xemeneies de les instal·lacions tèrmiques que portin incorporats 
dispositius electromecànics per a l’extracció de productes de combustió 
s’utilitzaran silenciadors. 

Apartat 3.3.3 Conduccions i equipament 

a) 3.3.3.1 Hidràuliques 

− Las conduccions col·lectives de l’edifici hauran d’anar tractades per tal de 
no provocar molèsties en els recintes habitables o protegits adjacents 

− En el pas de les canonades a través dels elements constructius s’utilitzaran 
sistemes antivibradors tals com “manguitos” elàstics estancs, “coquilles”, 
passa murs estancs i abraçadores desolidaritzadores. 

− L’ancoratge de canonades col·lectives es realitzarà a elements constructius 
de massa per unitat de superfície major que 150 kg/m2. 

− En les sales humides en les que la instal·lació d’evacuació d’aigües estigui 
despenjada del forjat, s’ha d’instal·lar un sostre suspès amb un material 
absorbent acústic en la cambra. 

− La velocitat de circulació de l’aigua es limitarà a 1 m/s en les canonades de 
calefacció i els radiadors de les vivendes. 

− Les aixetes situades dins dels recintes habitables seran de Grup II com a 
mínim, segons la classificació de UNE EN 200. 

− S’evitarà l’ús de cisternes elevades de descàrrega a través de canonades i 
d’aixetes d’omplert de cisternes de descàrrega a l’aire. 

− Les banyeres i els plats de dutxa s’han de muntar interposant elements elàstics 
en tots els seus recolzaments en l’estructura de l’edifici: terres i parets. Els 
sistemes d’hidromassatge, s’hauran de muntar mitjançant elements de 
suspensió elàstica amortiguada. 

− No s’han de recolzar els radiadors en el paviment i fixar-se a la paret 
simultàniament, excepte que la paret estigui recolzada en un terra flotant 
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b) 3.3.3.2 Aire condicionat 

− Els conductes d’aire condicionat han de ser absorbents acústics quan la 
instal·lació ho requereixi i s’han d’utilitzar silenciadors específics. 

− S’evitarà el pas de les vibracions dels conductes als elements constructius 
mitjançant sistemes antivibradors, tals com abraçadores, “manguitos” i 
suspensions elàstiques. 

 

c) 3.3.3.3 Ventilació 

− Els conductes d’extracció que passin per dins d’una unitat d’us han de 
revestir-se amb elements constructius amb un índex global de reducció 
acústica, ponderat A, RA, sigui com a mínim 33 dBA, a no ser que siguin 
d’extracció de fums de garatges que s’hauran de revestir amb elements 
constructius d’índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, com a 
mínim de 45 dBA. 

− Quan un conducte de ventilació s’agafi a un element de separació vertical 
es seguiran les especificacions de l’apartat 3.1.4.1.2. 

− En el cas de que dues unitats d’us contigües horitzontalment compartissin el 
mateix conducte col·lectiu d’extracció, es compliran les condicions descrites 
en el DB HS3. 

 

d) 3.3.3.4 Eliminació de residus 

Per a instal·lacions de trasllat de residus per baixant, han de complir-se les 
condicions següents: 

− Els conductes han de tractar-se adequadament per a que no transmetin 
sorolls i vibracions als recintes habitables i protegits contigus. 

− El magatzem de contenidors es considera un recinte d’instal·lacions i el terra 
del magatzem de contenidors ha de ser flotant. 
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e) 3.3.3.5 Ascensors i muntacàrregues 

− Els sistemes de tracció dels ascensors i muntacàrregues s’ancoraran als 
sistemes estructurals de l’edifici mitjançant elements amortidors de vibracions. 
El recinte de l’ascensor, quan la maquinaria estigui dins del mateix, es 
considerarà un recinte d’instal·lacions a efectes d’aïllament acústic. Quan no 
sigui així, els elements que separen un ascensor d’una unitat d’us, han de tenir 
un índex de reducció acústica, RA superior a 50 dBA. 

− Les portes d’accés a l’ascensor en els diferents pisos tindran topes elàstics que 
assegurin la pràctica anul·lació de l’impacte contra el marc en les 
operacions de tancament. 

− El quadre de comandaments que conté els relés d’arrencada i parada, 
estarà muntat elàsticament assegurant un aïllament adequat dels sorolls 
d’impactes i de les vibracions. 
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4. PARÀMETRES RELACIONATS AMB L’AÏLLAMENT I EL CONDICIONAMENT ACÚSTIC 

En aquesta secció es definiran els paràmetres bàsics referents a l’aïllament i 
condicionament acústic d’espais. 

4.1 Paràmetres relacionats amb el condicionament acústic 

4.1.1 Nivell de pressió sonora (Lp) 

El nivell de pressió sonora (Lp) constitueix la forma més habitual de representar la 
magnitud d’un camp sonor. S’expressa en dB SPL i es defineix com: 

ref

ef
P p

plog20L ×=  

on:   

pef = pressió eficaç del so considerat 
pref = pressió eficaç corresponent al llindar d’audició a 1 kHz (= 2x10-5 Pa) 

El nivell de pressió sonora (Lp) varia amb la freqüència i pot ser mesurat per bandes 
de freqüències d’octava o de terç d’octava. També pot ser expressat a través d’un 
únic valor global. 

4.1.2 Nivell de pressió sonora ponderat A (LA) 

El nivell de pressió sonora ponderat A (LA), expressat en dBA, s’obté aplicant la 
denominada ponderació A a tots els nivells de pressió sonora Lp mesurats en dB SPL. 
En la següent figura es representa la corba de ponderació A. 
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4.1.3 Nivell de potència acústica (Lw) 

El nivell de potència acústica (Lw) constitueix la forma més habitual d’expressar la 
potència radiada per una font sonora. S’expressa en dB PWL. 

El Lw es defineix com: 

Lw = 10 log refW
W 

 (en dB PWL) 

on:  

W = potència acústica radiada per la font sonora en consideració 
Wref = potència acústica de referència  (= 10-12 W) 

Per al cas d’una font sonora omnidireccional, el nivell Lp a una distància de r (m) de 
la font i el nivell Lw es relacionen segons la següent equació: 

Lw = Lp + 20 log r + 11 dB 

4.1.4 Índex d’aïllament acústic brut (D) 

Paràmetre definit en la norma europea ISO 140 “Acoustics – Measurement of sound 
insulation in buildings and of building elements. Part 4: Field measurements of 
airborne sound insulation between rooms”. 

L’índex d’aïllament acústic brut (D) existent entre dos locals es defineix com la 
diferència entre el nivell de pressió sonora generat en la sala emissora i el 
corresponent nivell mesurat en la sala receptora. 

L’índex d’aïllament acústic brut es calcula mitjançant la següent expressió: 

D = L1 [dB SPL] – L2 [dB SPL] , en dB 

on: 

L1: nivell de pressió sonora mesurat en el local emissor 
L2: nivell de pressió sonora mesurat en el local receptor 

L’índex D es calcula per a cada banda de freqüències d’octava o terç d’octava i 
s’expressa en dB. L’índex D s’obté “in situ”. 
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4.1.5 Índex d’aïllament acústic brut global al soroll rosa (D) 

Paràmetre definit en la norma europea ISO 140 “Acoustics – Measurement of sound 
insulation in buildings and of building elements. Part 4: Field measurements of 
airborne sound insulation between rooms”. 

L’índex d’aïllament acústic brut global al soroll rosa (D) és un únic valor obtingut a 
partir dels valors dels índexs d’aïllament acústic brut per bandes de freqüències 
d’octava o terç d’octava, suposant que la font de so situada en la sala emissora 
radia soroll rosa. 

L’índex d’aïllament acústic brut global al soroll rosa es calcula mitjançant la següent 
expressió: 

D (global)  = L1A [dBA] – L2A [dBA] , en dBA 

on: 

L1A: nivell total de pressió sonora, ponderat A, mesurat en el local emissor (senyal 
d’excitació = soroll rosa) 

L2A: nivell total de pressió sonora, ponderat A, mesurat en el local receptor  

S’expressa en dBA per a indicar que, tant el nivell total de pressió sonora en la sala 
emissora com el corresponent a la sala receptora, es ponderen amb el filtre A. 
L’índex D (global) s’obté “in situ”. 

4.1.6 Índex d’aïllament acústic normalitzat al temps de reverberació (DnT) 

Paràmetre definit en la norma europea ISO 140 “Acoustics – Measurement of sound 
insulation in buildings and of building elements. Part 4: Field measurements of 
airborne sound insulation between rooms”. 

L’índex d’aïllament acústic normalitzat al temps de reverberació (DnT) es defineix a 
partir de l’índex d’aïllament acústic brut (D) segons la següent expressió: 

[ ] [ ] [ ] ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+−=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+=

5,0
log10SPL dB SPL dB 

5,0
log10 21

TLLTdBDDnT  , en dB 

on: 

L1: nivell de pressió sonora mesurat en el local emissor 
L2: nivell de pressió sonora mesurat en el local receptor 
T: temps de reverberació de la sala receptora, en segons 

L’índex DnT es calcula per a cada banda de freqüències d’octava o terç d’octava i 
s’expressa en dB. L’índex DnT s’obté habitualment “in situ”. 



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

20 

 

4.1.7 Índex d’aïllament acústic global al soroll rosa normalitzat al temps de 
reverberació (DnT) 

Paràmetre definit en la norma europea ISO 140 “Acoustics – Measurement of sound 
insulation in buildings and of building elements. Part 4: Field measurements of 
airborne sound insulation between rooms”. 

L’índex d’aïllament acústic global al soroll rosa normalitzat al temps de reverberació 
(DnT) és un únic valor obtingut a partir dels valors dels índexs d’aïllament acústic 
normalitzats al temps de reverberació per bandes de freqüències d’octava o terç 
d’octava, suposant que la font de so situada en la sala emissora radia soroll rosa.  

S’expressa en dBA per a indicar que, tant el nivell total de pressió sonora en la sala 
emissora com el corresponent a la sala receptora, es ponderen amb el filtre A. 
L’índex DnT (global) s’obté habitualment “in situ”. 

4.2 Paràmetres relacionats amb el condicionament acústic 

El comportament del so en un recinte tancat es pot estudiar des de tres punts de 
vista diferents i, alhora, complementaris: l’estadístic, el geomètric i l’ondulatori. En els 
següents apartats es descriuen les esmentades teories de forma simplificada. 

4.2.1 Acústica estadística. Temps de reverberació (RT) 

L’acústica estadística està basada en l’assumpció que el camp sonor és 
perfectament difús, és a dir, la pressió sonora és uniforme en tots els punts de la sala i 
les velocitats de les partícules d’aire tenen una direcció aleatòria en qualsevol 
instant. A partir d’aquesta teoria és possible determinar les diverses expressions 
corresponents al temps de reverberació i, en particular, la de Sabine modificada i la 
de Kuttruff, que es defineixen posteriorment. 

El temps de reverberació (de forma abreujada RT), a una freqüència determinada, 
es defineix com el temps (en segons) que transcorre des que el focus emissor s’atura 
fins que el nivell de pressió sonora cau 60 dB. Com més absorbeixin les parets, menor 
serà el RT. Un recinte amb un RT gran s’anomena “viu”, mentre que si el RT és petit 
rep el nom de recinte “apagat”. 
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a) Fórmula de Sabine 

L’expressió de Sabine per al càlcul del RT, vàlida quan l’absorció es manté uniforme 
per tot el recinte, és: 

RT (Sabine) = 
0,161 V

A     (en segons) 

on:  V= volum del recinte (en m3) 
 A= absorció total del recinte (en m2) 

El poder d’absorció de so d’una superfície qualsevol es representa mitjançant el 
coeficient d'absorció α. Aquest es defineix com la relació entre l’energia absorbida 
per la superfície i l’energia incident sobre la mateixa. Els seus valors estan compresos 
entre 0 (corresponent a una superfície totalment reflectant) i 1 (cas ideal d’absorció 
total). 

La caracterització d’un material absorbent, però, ve donada pel que es denomina 
absorció del material, que s’obté de multiplicar α per la seva superfície S. Tenint en 
compte que un recinte tancat està constituït per diverses superfícies recobertes de 
materials diferents, cal definir l’absorció total A com la suma de totes i cadascuna 
de les absorcions individuals, és a dir: 

A=  α1S1 + α2S2 + ....... +αnSn 

A partir d’A, és possible calcular el coeficient d'absorció mig de la següent forma: 

TS
A  =  α

 

On: ST = S0 +  S1 + S2 + ....... + Sn = superfície total del recinte (parets + sostre + terra) 

 

Per tant, finalment podem escriure el temps de reverberació com: 

α S
V 0,161  =  (Sabine) RT

  T    α c
l 13,8  =  (Sabine) RT

   

on:      l  = lliure camí mig estadístic entre dues col·lisions consecutives ( l = 4V/ST) 

 c = velocitat de propagació del so (c=345 m/s) 

Ambdues expressions són vàlides sempre que α  sigui molt inferior a 1 (cas habitual a 
la pràctica). 
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b) Fórmula de Sabine modificada 

' c
l' 13,8  =  )modificada (Sabine RT

  α  

 

c) Fórmula de Kuttruff 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
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⎡
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α
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)'1ln(+1)'-ln(1 c-

l' 13,8  =  (Kuttruff) RT

 

 

on:   ∑
=

∞→

N
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l
N
1lim= l'  

 j
j

jf = ' α⋅α ∑  

 
N
Nlim = f j

N
j

∞→
 

   'l : lliure camí mig calculat a través de la teoria de raigs 

 g : desviació típica corresponent al lliure camí mig 'l  

 li : distància entre dues col·lisions consecutives 

 N : nombre total de col·lisions  

  'α : coeficient d’absorció mig 

 aj : coeficient d’absorció de la cara j 

 Nj : nombre de col·lisions sobre la cara j 

 

 



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

23 

 

4.2.2 Acústica geomètrica. Ecogrames 

Basada en la reflexió especular dels raigs sonors sobre les superfícies de la sala, tot 
considerant-los com raigs de llum, és a dir, seguint els principis generals de l’òptica 
geomètrica. La seva aplicació només té sentit quan les dimensions de la sala són 
grans comparades amb la longitud d’ona del so en consideració, la qual cosa 
succeeix a freqüències mitges i altes. 

A partir d’aquesta teoria és possible obtenir en qualsevol punt de la sala, i per a 
cada freqüència d’interès, una gràfica denominada ecograma, en la qual es 
representa el so directe i les diferents reflexions (sons retardats), així com els 
corresponents nivells de pressió sonora. 

En algunes ocasions, interessa evitar l’aparició de determinades reflexions 
especulars causants d’ecos en un o varis punts d’una sala. En altres casos, 
especialment en sales destinades a activitats de tipus musical, convé augmentar la 
impressió espacial existent a les mateixes. Una de las maneres possibles d’aconseguir 
qualsevol dels dos objectius consisteix a incorporar superfícies difusores del so. 

Els difusors són elements que retornen l’energia incident d’una manera uniforme 
(amb un angle de 180º), independentment de la direcció d’arribada del raig sonor. 
Per tal que un difusor es comporti correctament com a tal, el seu perfil haurà de ser 
o bé convex o irregular. En aquest darrer cas, aquesta irregularitat consistirà en 
variacions de profunditat de fins a uns 25 cm, és a dir, del mateix ordre de magnitud 
que les longituds d’ona dels sons als quals els difusors han de respondre 
correctament. Si s’utilitzen difusors amb perfils menys pronunciats, la seva eficàcia 
quedarà circumscrita a freqüències superiors.  

En següent figura s’observen els ecogrames corresponents a una reflexió especular i 
a un procés de difusió del so. 

REFLECTOR

DIFUSOR

Reflexió
especular

Reflexió
Difusa

10 ms

Temps (ms)

Temps (ms)

6 dB
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4.2.3 Acústica ondulatòria. Modes propis d’una sala 

Basada en la resolució de l’equació d’ona tridimensional particularitzada per cada 
recinte en concret. 

L’existència de superfícies límit provoca l’aparició de senyals reflectits que, 
conjuntament amb els senyals incidents, donen lloc a les anomenades ones 
estacionàries. Cada ona estacionària, o mode propi, està caracteritzada per una 
freqüència pròpia i, a més, per una distribució d’amplituds de pressió que depenen 
del punt del recinte considerat. 

En cada cas, la solució de l’equació d’ona està formada per un nombre il·limitat de 
modes propis discrets, cadascun amb una freqüència pròpia; això significa que 
cada sala presentarà un so característic o “coloració”. 

Convé destacar que: 

a) La densitat de modes propis augmenta amb la freqüència. Això significa que, a 
freqüències altes, l’efecte dels modes és menyspreable ja que el fet de tenir-ne 
molts i pròxims és equivalent a no tenir-ne. El problema queda, per tant, centrat a 
les primeres freqüències (zona de freqüències baixes). 

Per calcular la freqüència límit superior s’utilitza la següent expressió empírica: 

 fmàx = 1848,6
V
RT  

 on:  RT és el temps de reverberació mig (500 Hz – 1 kHz) de la sala (en s) 

   V és el volum de la sala (en m3) 

b) Els valors de les freqüències pròpies depenen únicament i exclusiva de les 
dimensions del recinte. A títol d’exemple, donem a continuació l’expressió 
corresponent a una sala rectangular de dimensions Lx, Ly i Lz, coneguda com a 
fórmula de Rayleigh: 

fl,m,n = 172,5  

 2

z

 2

y

 2

x
)

L
n( +   )

L
m ( +)

L
l ( 

 

on:  l,m,n = 1,2,3, ... 

Com es pot observar, com més gran sigui el recinte, més baixos seran els valors de 
les primeres freqüències pròpies, podent arribar a una zona en la qual el seu efecte 
sigui quasi negligible. Aquest és el cas del recinte objecte d’estudi. 
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5. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS D’AÏLLAMENT ACÚSTIC CTE-DB-HR 

En aquesta secció es descriuen totes solucions constructives per als tancaments de 
l’edifici i les seves particions interiors i se n’avalua el compliment de les exigències 
descrites en el CTE-DB-HR en matèria d’aïllament acústic.  

A aquests efectes cal tenir en compte que es considera tot l’edifici una mateixa 
unitat d’ús i, per tant, el requeriment d’aïllament acústic entre els diferents espais 
interiors del mateix hauran de complir RA>33 dB(A).  

A nivell d’espais, el CTE-DB-HR estableix que els despatxos, sales de reunions, sales 
d’exposició i polivalents, àrees de descans i menjador són recintes protegits mentre 
que la resta d’espais de l’edifici (vestuaris, lavabos, arxius i magatzem, passadissos, 
etc.) es consideren recintes habitables.  

A continuació es descriuen totes les solucions constructives així com l’aïllament 
acústic que ofereixen i, en l’Annex I d’aquesta memòria inclou la fitxa acústica de 
l’edifici (K2). 

5.1 Cobertes 

L’edifici disposa de tres tipus de cobertes: 

C
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PLANTA	COBERTA

ES PAI	PER	A	LES 	INSTAL·LAC IONS

+ 11.70

 

Coberta inclinada (C2) 

Coberta inclinada (C1) 

Coberta plana (C3) 



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

26 

 

 

5.1.1 Coberta inclinada C1  

Tal i com s’ha vist en els esquemes anteriors, aquesta coberta és la que envolta 
l’espai de màquines i, tot i que a nivell normatiu li correspon l’aïllament acústic de 
coberta segons el soroll de la zona acústica a la que pertany, es recomana que 
sigui lleugerament superior per a evitar molèsties degudes al soroll de les màquines. 

 

 

 

 

La coberta C1 és una coberta inclinada estructura bigues de fusta, sobre les que 
s’instal·laran bisells ceràmics de 30mm, una barrera de vapor, Ondutherm (80+19), 
onduline i teules ceràmiques. 

Aquesta coberta inclourà, per la part interior, un fals sostre de guix-laminat de 13mm 
amb un aïllament tèrmic de 160mm (llanes minerals) que a més d’augmentar 
l’aïllament tèrmic del conjunt, en millorarà l’aïllament acústic. 

A la gràfica que es mostra a continuació es presenta l’aïllament acústic al soroll aeri 
de la coberta inclinada C1 de l’edifici incloent el fals sostre interior descrit.  

 

 

 

 

 

 

 

Coberta inclinada (C1) 

Àrea de màquines 
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Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Aislamiento a ruido aéreo en vertical : Recinto.1 => Recinto.2

7.30  

  3
.4

5

Recinto.1

7.30  

  2
.7

7

Recinto.2

Global

Directo : 
Coberta C1 amb fals sostre

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

DnT

51.7
56.1
56.7
57.8
49.4
50.4
51.5
51.5
47.6
56.5
55.6
62.5
64.5
65.6
66.6
68.6
69.6
70.6
dB

80

70

60

50

40

30

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn
D

Bd 45 = rt,A,TnD
Índice global calculado según CET

Copyright © 1998-2006 CSTB Acoubat-dBMAT V3.3.0 
L.C.C.E. Gobierno Vasco

 

 

 

Aïllament al soroll aeri  

DnT,Atr = 54 dB 

 

5.1.2 Coberta inclinada C2  

Es tracta d’una coberta inclinada amb estructura de bigues de fusta, fusta 22mm, 
80mm d’aïllament (fibra de fusta), taulell OSB de 19mm, làmina impermeable Tyvec i 
teules ceràmiques. 
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A la gràfica que es mostra a continuació es presenta l’aïllament acústic al soroll aeri 
de la coberta inclinada C2 de l’edifici.  

Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Aislamiento a ruido aéreo en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.5

5

Recinto.1

7.30  

  2
.8

7

Recinto.2

Global

Directo : 
Coberta C2 Contralaminat

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

DnT

16.5
19.5
29.5
36.5
41.5
44.5
47.5
49.5
50.5
52.5
52.5
52.5
53.5
54.5
55.5
59.5
63.5
67.5
dB

70

60

50

40

30

20

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn
D

Bd 43 = rt,A,TnD
Índice global calculado según CET

Copyright © 1998-2006 CSTB Acoubat-dBMAT V3.3.0 
L.C.C.E. Gobierno Vasco

 

 

Aïllament al soroll aeri  

DnT,Atr = 34 dB 

 

5.1.3 Coberta plana C3 

La coberta plana s’aplicarà en l’espai de coberta destinat a la ubicació de les 
màquines de climatització de l’edifici. Aquesta coberta estarà formada mitjançant 
un forjat de 200mm amb una capa de compressió 50mm + formació de pendents i 
impermeabilització sota una capa XPS de 100mm i un paviment d’acabat sobre 
morter (70mm) 

En aquest espai l’aïllament acústic cal que sigui superior a l’aïllament de coberta 
general de l’edifici ja que és una àrea considerada recinte d’instal·lacions i caldrà 
complir un aïllament acústic amb les zones comuns (escales) superior a 45 dB(A). 

Per a augmentar l’aïllament acústic d’aquest tancament de coberta, s’interposarà 
entre el forjat i la formació de pendents una làmina antimpacte tipus Impactodan 
10 col·locada a mode de “banyera” per a garantir que la llosa que es realitza a 
sobre no es trobi en contacte rígid en cap punt amb l’estructura de l’edifici. 
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A les gràfiques que es mostren a continuació es presenta l’aïllament acústic al soroll 
aeri i al soroll estructural d’aquesta coberta. 

Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Aislamiento a ruido aéreo en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.4

8

Recinto.1

7.30  

  2
.7

2

Recinto.2

Global

Directo : 
Bovedillas EPS maciza 22+5, yeso 1,5 cm (ANAPE) + [Espuma 
"Cell-aire" 5mm+niveladora mortero 6cm+baldosa 9mm pegada]

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

DnT

39.0
36.1
31.5
36.6
42.5
48.2
47.6
51.8
56.0
61.3
64.0
67.2
69.9
72.6
75.8
76.6
78.3
79.5
dB

80

70

60

50

40

30

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn
D

Bd 64 = rt,A,TnD
Índice global calculado según CET
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Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Nivel de presión sonora a ruido de impactos en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.4

8

Recinto.1

7.30  

  2
.7

2

Recinto.2

Global

Directo : 
Bovedillas EPS maciza 22+5, yeso 1,5 cm (ANAPE) + [Espuma 
"Cell-aire" 5mm+niveladora mortero 6cm+baldosa 9mm pegada]

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 4,6cm]

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 4,6cm]

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

L'nT

57.2
61.2
69.3
66.7
62.9
59.4
60.2
56.3
56.5
56.1
56.0
54.2
55.3
51.7
48.7
47.8
42.7
37.7
dB

70

60

50

40

30

20

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn'L

Bd 06 = W,Tn'L
Índice global calculado según norma ISO 717-2 (1997)

Copyright © 1998-2006 CSTB Acoubat-dBMAT V3.3.0 
L.C.C.E. Gobierno Vasco

 

 

L’aïllament acústic que ofereix el tancament descrit és: 

Soroll aeri Soroll de estructural 

DnT,Atr = 46 dB L’nT,W = 60 dB 
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5.2 Façana 

L’edifici disposa d’una façana de murs de pedra de 50cm els quals es trasdossaran 
mitjançant una estructura de 70mm amb llana mineral de 80mm i una placa de guix 
laminat (15mm) per a aïllament tèrmic.  

Tal i com s’ha indicat anteriorment, la major part de les finestres de l’edifici seran 
tapiades mitjançant maó ceràmic, gero de 30cm arrebossat per ambdues cares, 
mentre que es mantindrà una obertura a planat baixa i finestres a la planta tercera 
de l’edifici. 

L’aïllament acústic de la façana establert segons la normativa depèn de la 
zonificació acústica a la que pertany cada carrer així com del percentatge de 
finestra respecte la part cega. 

A la taula que es mostra a continuació es descriuen els requeriments de finestra en 
funció del nivell Ld així com de l’aïllament de façana i del percentatge de finestra. 
 

Nivell de 
soroll  

Ld dBA 

Nivell 

d’aïllament límit  
D2mnT,Atr dB(A) 

Part 
Cega 

100% 
RAtr dB(A) 

Part 
Cega  

≠ 100% 
RAtr dB(A) 

Percentatge de forats 

RAtr dB(A) de les finestres 

Fins al  

15% 

Del 16 

al 30% 

Del 31 

al 60% 

Del 61 

al 80% 

Del 81 

a 100% 

Ld < 60  D2mnT,Atr ≥ 30 dBA 33 

35 26 29 31 32 

33 40 25 28 30 31 

45 25 28 30 31 

 

Els tancaments de finestres es realitzaran mitjançant fusteries de fusta o acer i 
composicions de vidre diferents. 
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ALÇ AT	C AN	S ERRA,	CARRER	MAJOR ALÇ AT	C AN	S ERRA,	CARRER 	MUSEU

PB	MUS EU(0.00m)

P1(3.14m)

P2(6.07m)

P3(9.02m)

PB	C AN	S ERRA(1.78m)
660

661

662

663

664

659

658

657

656

655

665

666

667

668

669

670

671

672

P3'(10.01m)

(+ 658.47m)

03
Be

01
Ae

F1

02
C e

  
ALÇ AT	C AN	S ERRA,	CARRER	MAJOR ALÇ AT	C AN	S ERRA,	CARRER 	MUSEU

PB	MUS EU(0.00m)

P1(3.14m)

P2(6.07m)

P3(9.02m)

PB	C AN	S ERRA(1.78m)
660

661

662

663

664

659

658

657

656

655

665

666

667

668

669

670

671

672

P3'(10.01m)

(+ 658.47m)

03
C e

01
Ae

02
Ae

F1

F1

 

   Façana C/ Major              Façana C/ del Museu 

 

Tal i com s’observa a la les imatges anteriors, hi ha parts de les façanes tapiades i 
altres que disposaran de nous tancaments. 

La façana cega haurà de complir un aïllament acústic D2mnT,Atr ≥ 30 dBA , que 
complirà fàcilment amb els murs de pedra i el tapiat de finestres descrit 
anteriorment.  

Les façanes amb vidre disposaran d’un percentatge de forats inferior al 30% i, per 
tant, el tancament de les finestres, haurà de complir un aïllament acústic RAtr  de 28 
dB(A). 

El mur cortina tindrà un percentatge de vidre del 80-100% i, per tant caldrà que 
quest tancament compleixi un aïllament acústic de RAtr  de 33 dB(A). 

A la taula que es mostra a continuació es presenta una relació dels diferents 
tancaments de façana de l’edifici a estudiar tenint en compte que la majoria 
d’obertures queden tapiades amb la solució constructiva descrita anteriorment. 
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Ubicació Tancament Descripció del tancament Aïllament acústic RAtr 

dB(A) de les finestres  

Planta baixa BE03 Fusteria d’acer amb  

Vidre fix de composició 4/12/3 

RAtr = 35 dBA 

Planta tercera CE02 Fusteria batent i fixe de fusta 

laminada amb  

Vidre de composició 4/16/44.1 

RAtr = 35 dBA 

CE03 Fusteria batent i fixe de fusta 

laminada amb  

Vidre de composició 4/16/4 

RAtr = 31 dBA 

Mur cortina Ae Fusteria d’alumini amb  

Vidre de composició 6/16/44.1 

RAtr = 37 dBA 

 

Tenint en compte la superfície de paret cega i finestres de cada espai, així com 
l’aïllament acústic del mur de façana i de la part vidrada, es podrà garantir el 
compliment dels requeriments establerts al CTE-DB-HR en quant a aïllament acústic 
de façanes. 

A la taula que es mostra a continuació es presenta l’aïllament acústic de les 
façanes de cada espai tenint en compte les finestres. 

 

Carrer Façana  

Planta Baixa/Primera 

Façana Planta 

Segona 

Façana Planta 

Tercera 

Carrer Major D2mnT,Atr = 37 dB 
D2mnT,Atr = 63 dB 

D2mnT,Atr = 40 dB 

Carrer del Museu D2mnT,Atr = 63 dB D2mnT,Atr = 37 dB 

 

Tal i com s’observa a la taula anterior, totes les façanes de l’edifici compliran amb 
l’aïllament acústic requerit pel CTE-DB-HR. 
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5.3 Forjats 

5.3.1 Forjats interiors de sales d’exposició 

L’edifici, considerat una mateixa unitat d’ús, disposarà de forjats de fusta mitjançant 
dos panells de fusta contralaminada de 3cm sobre bigues de fusta per a la 
separació de les plantes.  

L’aïllament acústic d’aquest forjat serà de Rw 24 dB tal i com es mostra en la 
següent imatge. 

 

Per a augmentar el nivell d’aïllament acústic entre sales d’exposició, es realitzarà un 
paviment flotant sobre el forjat de la següent composició: 

 

1. Paret existent 

2. Forjat de fusta contralaminada 30mm  

3. Poliuretà aglomerat Arkobel (Sintec) 30mm 120kg/m3 

4. Paviment Brio (Knauf) 23mm 

5. Paviment d’acabat (Parquet flotant sobre EPDM o linolium) 

 



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

34 

 

Tal i com s’observa en les gràfiques i taula que es mostren a continuació, l’aïllament 
acústic assolit serà suficient per a garantir els nivells exigits per la normativa. 
L’aïllament s’ha calculat tenint en compte la resta de parets i forjats de l’edifici. 

Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Aislamiento a ruido aéreo en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.5

8

Recinto.1

7.30  

  2
.9

0

Recinto.2

Global

Directo : 
Contralaminat fusta 15+15 + Arkobel 20 + BRIO 23

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

DnT

29.5
30.6
32.6
33.6
35.6
36.6
37.6
38.6
39.6
39.6
40.6
39.6
39.6
45.6
50.6
55.6
60.6
64.6
dB

70

60

50

40

30

20

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn
D

Bd 14 = A,TnD
Índice global calculado según CET

Copyright © 1998-2006 CSTB Acoubat-dBMAT V3.3.0 
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Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Nivel de presión sonora a ruido de impactos en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.5

8

Recinto.1

7.30  

  2
.9

0

Recinto.2

Global

Directo : 
Contralaminat fusta 15+15 + Arkobel 20 + BRIO 23

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 4,6cm]

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 4,6cm]

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

L'nT

71.7
67.4
68.4
69.4
73.4
71.4
75.4
75.4
69.4
64.4
60.4
53.4
50.4
50.4
44.4
38.4
32.4
27.4
dB

80

70

60

50

40

30

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn'L

Bd 76 = W,Tn'L
Índice global calculado según norma ISO 717-2 (1997)

Copyright © 1998-2006 CSTB Acoubat-dBMAT V3.3.0 
L.C.C.E. Gobierno Vasco

 

 

Soroll aeri Soroll de estructural 

DnT,A = 41 dBA L’nT,W = 67 dB 
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5.3.2 Forjat passarel·les interiors 

Les passarel·les d’unió entre els edificis que no limiten amb l’exterior (P2 i P3) tindran 
la següent composició de materials 

 
 

2. Forjat de fusta CLT 140mm  

3. Poliuretà aglomerat Arkobel (Sintec) 30mm 120kg/m3 

4. Paviment Brio (Knauf) 23mm 

5. Paviment d’acabat (Parquet flotant sobre EPDM o linolium) 

 

Tal i com s’observa en les gràfiques i taula que es mostren a continuació, l’aïllament 
acústic assolit serà suficient per a garantir els nivells exigits per la normativa.  

Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Aislamiento a ruido aéreo en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.5

3

Recinto.1

7.30  

  2
.8

6

Recinto.2

Global

Directo : 
FORJAT CLT 140 + llosa BRIO 23

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

DnT

35.3
36.4
37.5
39.5
40.5
41.5
43.5
44.5
45.5
46.5
48.5
51.5
54.5
56.5
55.5
61.5
65.5
70.5
dB

80

70

60

50

40

30

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn
D

Bd 84 = A,TnD
Índice global calculado según CET
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Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Nivel de presión sonora a ruido de impactos en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.5

3

Recinto.1

7.30  

  2
.8

5

Recinto.2

Global

Directo : 
FORJAT CLT 140 + llosa BRIO + [Revestimiento plástico, mejora 13
dB]

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 4,6cm]

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 4,6cm]

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

L'nT

56.0
57.5
65.8
64.8
62.9
63.0
64.6
66.7
71.0
66.1
58.9
47.1
42.7
41.5
41.5
40.1
37.6
35.4
dB

80

70

60

50

40

30

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn'L

Bd 16 = W,Tn'L
Índice global calculado según norma ISO 717-2 (1997)
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Soroll aeri Soroll de estructural 

DnT,A = 48 dBA L’nT,W = 61 dB 

 

5.3.3 Forjat passarel·la P1 

La passarel·la de planta primera limita amb l’exterior i, per tant, haurà de complir el 
mateix aïllament acústic que les façanes i cobertes de l’edifici D2mnT,Atr ≥ 30 dBA. 

 

1. Xapa 3mm 

2. EPS 10mm 

3. Forjat de fusta CLT 140mm 

4. Fonpex 

5. Xapa llagrimada 3mm 
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Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Aislamiento a ruido aéreo en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.5

4

Recinto.1

7.30  

  2
.8

6

Recinto.2

Global

Directo : 
FORJAT CLT 140 + xapes

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

DnT

36.8
38.2
40.3
41.4
41.4
41.4
39.5
36.5
39.5
42.5
45.5
48.5
51.5
54.5
57.5
60.5
63.5
66.5
dB

70

60

50

40

30

20

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn
D

Bd 34 = rt,A,TnD
Índice global calculado según CET

Copyright © 1998-2006 CSTB Acoubat-dBMAT V3.3.0 
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Carrer Façana  

 

Carrer del Museu D2mnT,Atr = 43 dB 

 

 

5.3.4 Forjat coberta de màquines 

Tal i com s’ha vist anteriorment, de les màquines de climatització de l’edifici serà una 
coberta plana. Aquesta coberta estarà formada mitjançant un forjat de 200mm 
amb una capa de compressió 50mm + formació de pendents i impermeabilització 
sota una capa XPS de 100mm i un paviment d’acabat sobre morter (70mm). 

A les gràfiques i taula que es mostren a continuació, es mostra l’aïllament acústic 
d’aquesta coberta al soroll aeri i les vibracions. 
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Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Aislamiento a ruido aéreo en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.4

8

Recinto.1

7.30  

  2
.7

2

Recinto.2

Global

Directo : 
Bovedillas EPS maciza 22+5, yeso 1,5 cm (ANAPE) + [Espuma 
"Cell-aire" 5mm+niveladora mortero 6cm+baldosa 9mm pegada]

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 
4,6cm]x2

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

DnT

39.0
36.1
31.5
36.6
42.5
48.2
47.6
51.8
56.0
61.3
64.0
67.2
69.9
72.6
75.8
76.6
78.3
79.5
dB

80

70

60

50

40

30

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn
D

Bd 15 = A,TnD
Índice global calculado según CET
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Nueva operación

Caso.001 : Recintos adyacentes en vertical
Nivel de presión sonora a ruido de impactos en vertical : Recinto.2 => Recinto.1

7.30  

  3
.4

8

Recinto.1

7.30  

  2
.7

2

Recinto.2

Global

Directo : 
Bovedillas EPS maciza 22+5, yeso 1,5 cm (ANAPE) + [Espuma 
"Cell-aire" 5mm+niveladora mortero 6cm+baldosa 9mm pegada]

Lateral.1 : Partición interior
Muro hormigón 15 cm

Lateral.2 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 4,6cm]

Lateral.3 : 
Muro hormigón 20 cm + [Placa yeso laminado 15+porexpan 4,6cm]

Lateral.4 : 
Muro hormigón 20 cm

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

L'nT

57.2
61.2
69.3
66.7
62.9
59.4
60.2
56.3
56.5
56.1
56.0
54.2
55.3
51.7
48.7
47.8
42.7
37.7
dB

70

60

50

40

30

20

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( Tn'L

Bd 06 = W,Tn'L
Índice global calculado según norma ISO 717-2 (1997)
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Soroll aeri Soroll de estructural 

DnT,A = 51 dB L’nT,W = 60 dB 
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5.4 Parets interiors – mateixa unitat d’us (RA ≥ 33 dBA) 

S’estableix que el museu pertany a una única unitat d’ús ja que tot pertany al 
mateix usuari, incloses les escales de l’edifici. Així, les particions interiors no tindran un 
requeriment d’aïllament acústic superiora RA ≥ 33 dB(A).  

Les sales d’exposicions de planta baixa/primera i planta segona objecte d’estudi, 
són diàfanes i no disposen de tancaments verticals. 

Per altra banda, a la planta tercera (sota coberta), s’hi ubicarà una aula didàctica, 
una àrea d’exposició taller, el taller de restauració i les oficines. Els tancaments 
d’aquests espais hauran de complir una RA ≥ 33 dBA per tractar-se d’una mateixa 
unitat d’ús i en trobarem diferents tipus: ceràmic, paret de pedra i tancament de 
vidre. 
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Murs de pedra 40cm 

Paret ceràmica 7cm 

Tancament de vidre 

Envà cartró-guix 
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5.4.1 Divisòries de pedra 

La separació entre les oficines i l’espai visitable i l’exposició del taller de restauració 
és un mur de pedra original de la finca de 40cm de gruix. L’aïllament d’aquesta 
paret és elevat (tal i com es mostra en l’estimació de la següent gràfica) i, per tant, 
la transmissió del so entre espais serà a través de la mampara de vidre per ser 
aquest el tancament de menor aïllament acústic. 

A la gràfica que es mostra a continuació es presenta l’índex de reducció sonora 
d’aquesta partició vertical. 

Índice de reducción sonora

Muro hormigón 25 cmProducto :

Clase :
Origen :
Masa :

Muros de hormigón armado
Valores de referencia
595 kg/m²

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

R
46.0
46.0
50.0
52.0
55.0
57.0
59.0
61.0
63.0
65.0
68.0
71.0
73.0
75.0
77.0
80.0
83.0
86.0
dB

RW (C;Ctr) = 65 (-2;-6) dB
Rrosa = 64 dB(A)
Rtrafico = 59 dB(A)

Valores estimados por cálculos

90

80

70

60

50

40

30

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( 
R
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L’índex global de reducció acústica de la paret de pedra descrita (aïllament 
acústic de l’element constructiu) és: 

Índex de reducció sonora 

RA = 64 dBA 



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

41 

 

5.4.2 Envans d’obra ceràmica 

Les divisòries de planta tercera es realitzaran mitjançant un maó ceràmic de 7cm 
enlluït per ambdues cares amb, com a mínim 1cm de guix o morter.  

 

1. Enguixat 1cm 

2. Supermaó 500x200x70mm 

 

A la gràfica que es mostra a continuació es presenta l’índex de reducció sonora 
d’aquesta partició vertical. 

Índice de reducción sonora

LGF 7 cm+yeso 1 cm ambas carasProducto :

Clase :
Origen :
Masa :

Ladrillos gran formato
Ensayos LCCE GV
75 kg/m²

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

R
30.4
25.8
22.4
22.7
26.9
27.2
27.5
28.7
29.1
30.5
32.7
32.6
34.6
36.3
39.9
44.4
45.8
43.9
dB

RW (C;Ctr) = 33 (-1;-3) dB
Rrosa = 33 dB(A)
Rtrafico = 30 dB(A)

Valores medidos en laboratorio.Informe de ensayo: 9901B030-IN-LD-H9-2 del 31/5/99.

50

40
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20

10

0

-10

125 250 500 1k 2k 4k
Frecuencia en Hz

)Bd( 
R
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L’índex global de reducció acústica de l’envà ceràmic descrit (aïllament acústic de 
l’element constructiu) és: 

Índex de reducció sonora 

RA = 33 dBA 

  

 

5.4.3 Envans de cartró-guix 

El envans de carEnll10tró guix tindran la següent composició. 

 

1. Estructura metàl·lica48mm 

2. Llana mineral 50mm i 70gk/m3 

3. Doble placa de guix laminat 12,5mm 

 

L’índex global de reducció acústica de la paret de l’envà descrit és: 

Índex de reducció sonora 

RA = 50 dBA 

 

La imatge que es mostra a continuació presenta l’índex de reducció sonora 
d’aquesta partició vertical. 
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Índice de reducción sonora

Placa yeso laminado 13+13/46/13+13, cámara lana de roca (4cm y 
37Kg/m3) (FIBROPLAC)

Producto :

Clase :
Origen :
Masa :

De armazón simple
Ensayos LCCE GV
44 kg/m²

Frec.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Hz

R
26.7
32.8
34.1
41.4
43.6
46.9
48.4
50.4
53.0
55.5
58.4
61.0
62.6
60.1
49.8
50.5
55.0
58.9
dB

RW (C;Ctr) = 51 (-2;-7) dB
Rrosa = 50 dB(A)
Rtrafico = 45 dB(A)

Valores medidos en laboratorio.Informe de ensayo: B130-303-H8 del 4/3/03.
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Copyright © 1998-2006 CSTB Acoubat-dBMAT V3.3.0 
L.C.C.E. Gobierno Vasco

18-Marzo-2020 11:44:40

 

 

5.4.4 Divisòries de vidre 

L’edifici disposarà de divisòries a base de mampares de vidre per a l’oficina, el taller 
de restauració i l’espai visitable. 

Aquesta mampara complirà un aïllament acústic RA ≥ 33 dB(A) disposant d’una 
carpinteria estanca i un vidre mínim tipus SGG Stadip Silence 33.1. 

El vidre GG Stadip Silence 33.1 estarà format per dos vidres de 3mm d’espessor units 
per una làmina de PVB silenci de 38mm. 
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6. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE CONDICIONAMENT ACÚSTIC CTE-DB-HR 

Tal i com s’ha descrit anteriorment, caldrà controlar el temps de reverberació de les 
àrees d’exposició i oficines així com en les zones comunes. 

Per a garantir el correcte temps de reverberació, es tractarà el sostre i parets dels 
diferents espais mitjançant materials fono absorbents.  

Donat que el forjat és de fusta amb una estètica agradable, es buscarà tractar els 
espais mitjançant materials que en permetin la seva visió.  

El tractament acústic es planteja amb una combinació de cortinatges d’alt 
gramatge (500gr/m2) i frunzit 150% separats de la paret (390mm) que permetran una 
acústica variable de la sala, combinats amb uns bafles fono absorbents al sostre. 

Per a la tercera planta, que disposa de coberta inclinada, el tractament acústic 
combinarà moqueta tipus Interface amb suport Sone model Emply Loop i 
cortinatges com a la resta de plantes. 

A la taula que es mostra a continuació es presenten els coeficients d’absorció dels 
dos diferents materials d’absorció acústica, descrits per bandes de freqüència i el 
valor NRC, estudiats per al tractament acústic del museu. 

 

Tipus de material 
Coeficient d’absorció (segons) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC 

Cortina de cotó 

500gr/m2 frunzit 150% 
0,25 0,59 0,70 0,82 0,97 0,98 0,77 

Sontect 50 mm  0,15 0,35 0,75 0,92 0,97 0,99 0,75 

Moqueta  0,05 0,07 0,65 0,23 0,32 0,47 0,30 

 

Els panells Sontect es col·locaran com bafles acústics i tindran un gruix de 50mm 
amb una pintura de protecció i es suspendran del sostre centrats entre bigues. 
L’amplada del panell serà, com a mínim, de 300mm. 

A continuació es presenta l’anàlisi acústic de cada espai i es descriu l’àrea 
necessària a tractar mitjançant els materials descrits per tal de garantir el temps de 
reverberació requerit.  
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6.1 Sala d’exposició Dinosaures (PB/P1)  

A la planta i les seccions de la sala que es mostren a continuació es descriu la 
ubicació dels materials d’absorció acústica descrits anteriorment (cortina i bafles 
acústics).      

5

2

1

3

4

Accés 	al	soterrani
ús 	restring it

 

ALÇ AT	INTERIOR	C AN	S ERRA,	PB-1 1B1A 1C 1D

 

ALÇ AT	INTERIOR	C AN	S ERRA,	PB-1 1B1A 1C 1D

 

Cortina acústica 

Bafles acústics  
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Els bafles acústics s’instal·laran centrats entre bigues del sostre i a tot el sostre de la 
sala. Aquests bafles tindran una amplada de panell de 300mm i un gruix de 50mm. 

Per altra banda, la cortina cobrirà la finestra i cobrirà una superfície de paret de 
20m2. Com ja s’ha esmentat anteriorment, aquesta cortina serà d’alt gramatge, 
mínim 340gr/m2, i es col·locarà amb un frunzit del 150%. 

A la taula que es mostra a continuació es presenta el temps de reverberació 
esperat a la sala d’exposició del dinosaure sense tractament acústic i amb la 
instal·lació dels bafles acústics al sostre de la sala i la cortina d’alt gramatge a la 
paret.  

Tractament 
Temps de reverberació (segons) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz RT mid 

Sense tractament 2,52 2,78 3,16 3,64 3,43 2,89 3,40 

Cortina i bafles 

acústics 
1,15 0,81 0,74 0,66 0,62 0,57 0,70 

 

Tal i com s’observa a la taula anterior, amb la combinació de tractaments fono 
absorbents descrits, el temps de reverberació a l’interior de la sala d’exposicions de 
planta baixa (Dinosaures) serà l’adequat per al seu us.  

A la taula que es mostra a continuació es presenta una relació de la superfície de 
paret i sostre a tractar per a cada material per a garantir el temps de reverberació 
requerit. 

 

Tractament Superfície a 

tractar 

RT mid 

assolit 

Cortina d’alt gramatge 

(500g/m2 min. i frunzit 150%) 
20 m2 

0,70 
Bafles Sontect 50 

(Entre bigues de tot el sostre) 
44,7 m2 
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6.2 Sala d’exposició Romans (P2)  

Com en el cas anterior, per a poder garantir un temps de reverberació no superior 
0,7s (sala buida) caldrà realitzar un tractament fono absorbent.  

A la planta i les seccions de la sala d’exposició que es mostren a continuació es 
descriu la ubicació dels materials d’absorció acústica (cortina i bafles acústics). 

PLANTA	S EGONA

 

ALÇ AT	INTER IOR 	C AN	S ERRA,	P2 2A 2B 2D2C 

ALÇ AT	INTER IOR 	C AN	S ERRA,	P2 2A 2B 2D2C  

Cortina acústica 

Bafles acústics 
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Com en el cas anterior, els bafles acústics s’instal·laran centrats entre bigues a tot el 
sostre de la sala. Aquests bafles tindran una amplada de panell de 300mm i un gruix 
de 50mm. 

Aquesta sala disposarà d’una superfície total de 14m2 de cortina col·locada en 
forma d’L. Aquest cortinatge, a més d’absorció acústica, oferirà la possibilitat de 
separar la sala d’exposició de la passarel·la de connexió amb l’altre edifici.  Com ja 
s’ha esmentat anteriorment, aquesta cortina serà d’alt gramatge, mínim 340gr/m2, i 
es col·locarà amb un frunzit del 150%. 

La següent taula presenta el temps de reverberació esperat a la sala d’exposició de 
Romans de planta segona sense tractament acústic i amb els tres tractaments 
descrits.  

Tractament 
Temps de reverberació (segons) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz RT mid 

Sense tractament 2,20 2,29 2,32 2,61 2,48 1,78 2,47 

Cortina i bafles 

acústics 
1,34 0,78 0,68 0,59 0,55 0,45 0,63 

 

A la següent taula que es mostra una relació de la superfície de paret a tractar de 
cada material per a garantir el temps de reverberació requerit. 

Tractament Superfície a tractar RT mid 

Cortina 14,9 m2 

0,63 
Bafle Sontect 50 45,88 m2 

 

En aquesta sala, es podria reduir el tractament de cortina a 10,9m2 en cas de ser 
necessari i el temps de reverberació compliria igualment els requisits del CTE-DB-HR 
ja que seria de 0,69s. 
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6.3 Aula didàctica (P3)  

En el cas de l’aula didàctica, també caldrà realitzar un tractament fono absorbent 
per a poder garantir un temps de reverberació no superior 0,7s (sala buida).  

En aquesta sala serà especialment important el tractament acústic ja que es tracta 
d’una sala amb activitat didàctica i no només d’exposició i, per tant, la 
intel·ligibilitat de la paraula i l’ambient acústicament sord serà important. 

La planta tercera de l’edifici disposa d’un sostre inclinat. Per tant, donada la 
dificultat d’instal·lació dels bafles acústics, en aquesta planta el tractament acústic 
a aplicar en aquest espai serà mitjançant moqueta i cortina acústica. 

A la taula que es mostra a continuació es recorden els coeficients d’absorció dels 
materials a emprar en aquesta planta. 

 

Tipus de material 
Coeficient d’absorció (segons) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC 

Cortina de cotó 

500gr/m2 frunzit 150% 
0,25 0,59 0,70 0,82 0,97 0,98 0,77 

Moqueta  0,05 0,07 0,65 0,23 0,32 0,47 0,30 

 

A la planta i les seccions que es mostren a continuació es descriu la ubicació de les 
cortines d’aquesta sala. 
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ALÇ AT	INTERIOR	C AN	S ERRA,	P3 3B3A 3C 3D

 

ALÇ AT	INTERIOR	C AN	S ERRA,	P3 3B3A 3C 3D
 

La següent taula presenta el temps de reverberació esperat a l’aula didàctica de 
planta tercera sense tractament acústic i amb els tres tractaments descrits.  

Tractament 
Temps de reverberació (segons) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz RT mid 

Sense tractament 1,20 1,76 2,47 3,20 2,67 2,10 2,83 

Cortines i moqueta  1,08 0,94 0,52 0,73 0,63 0,51 0,63 

 

A la següent taula que es mostra la superfície mínima a tractar amb cada material 
per a garantir el temps de reverberació requerit. 

Tractament Superfície a tractar RT mid 

Cortina  24,7 m2 

0,63 
Moqueta 47,7 m2 

En aquesta sala, es podria reduir el tractament de cortina a 20m2 en cas de ser 
necessari i el temps de reverberació compliria igualment els requisits del CTE-DB-HR 
ja que seria de 0,69s. 
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6.4 Oficina sala de reunions 

Tot i que no es disposa de requeriment acústic per a aquesta sala , s’instal·larà un 
revestiment del terra mitjançant la mateixa moqueta instal·lada a l’aula didàctica 
per tal de reduir el temps de reverberació de la sala i millorar-ne la qualitat acústica.  
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La següent taula presenta el temps de reverberació estimat a la sala de reunions de 
planta tercera sense tractament acústic i amb moqueta i part de mobiliari. Cal tenir 
en compte que aquest temps de reverberació es pot reduir en funció del mobiliari 
així com de les cortines en el cas d’instal·lar-ne.  

Tractament 
Temps de reverberació (segons) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz RT mid 

Sense tractament 0,92 1,04 1,41 1,66 1,38 1,15 1,54 

Moqueta 0,90 0,98 0,52 1,05 0,79 0,50 0,79 
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6.5 Zones de pas  

Per a les zones de comunes que limiten amb recintes protegits i amb els que 
comparteixen portes, el CTE-DB-HR estableix que el mínim d’àrea d’absorció 
acústica equivalent a tractar serà  A ≥ 0,2 V* (sent V el volum d’aquest espai).  

Les zones de pas de planta baixa i planta segona seran únicament les passarel·les 
de connexió entre els dos edificis i no es troben tancades amb portes d’accés sinó 
que formen part de la pròpia àrea. Per aquest motiu no serà necessari un 
tractament específic d’aquestes passarel·les.  

Per altra banda, la planta tercera disposa d’una àrea de pas entre edificis que 
comunica l’espai de l’aula didàctica amb les zones de treball del museu (oficina, 
magatzem, restauració, etc).  

En aquesta planta es realitzarà un tractament de tot el paviment mitjançant 
moqueta (excepte en zones tècniques, passarel·la i magatzems). 
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Moqueta 
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Amb el tractament de les zones de pas de planta tercera mitjançant la moqueta 
descrita anteriorment, es garanteix el compliment del CTE-DB-HR en matèria de 
reverberació ja que l’àrea d’absorció acústica equivalent serà de 12,48 i, el mínim 
d’àrea d’absorció acústica equivalent a tractar serà  A ≥ 0,2 V* (sent V el volum 
d’aquest espai), és a dir 12,4 per a l’espai objecte d’estudi. 

La següent taula presenta el temps de reverberació estimat per a les zones de pas 
de planta tercera per tal de tenir una idea de la reverberació assolida en aquest 
espai.  

Tractament 
Temps de reverberació (segons) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz RT mid 

Sense tractament 1,31 1,95 2,32 2,64 2,14 1,57 2,48 

Moqueta 1,26 1,71 0,58 1,31 0,95 0,65 0,95 
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7. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE CONTROL DE SOROLL I VIBRACIONS DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL CTE-DB-HR 

En el control del soroll de les instal·lacions caldrà complir amb les exigències del CTE-
DB-HR a nivell d’aïllament acústic de les sales de màquines i, per altra banda, 
s’haurà de garantir que no es superen els nivells màxims d’emissió en ambient 
exterior establerts en el Mapa de Capacitat acústica d’Isona (impacte acústic de 
l’activitat). 

En aquesta secció es descriuen totes solucions constructives per al control de soroll 
de les instal·lacions de l’edifici i se n’avalua el compliment de les exigències 
descrites en el CTE-DB-HR en matèria d’aïllament acústic.  

Tal i com s’ha vist en capítols anteriors, l’edifici disposa d’una àrea d’instal·lacions 
(Climatització) a la planta coberta (àrea de coberta plana).  

A la taula que es mostra a continuació es recorden les màquines a tenir en compte 
en aquesta secció: 

Màquina Descripció 
Cabal  

m3/min 

Tamany 

(H, W, L) mm 

Característiques tècniques 

Potència sonora 

Radiada 
Pes (kg) 

Panasonic 

10HP 

UE: U-10ME2E8 

Sistema VRF 224 1842x770x1000 67 dB(A) 210 

S&P  

CADB/T 12 RV 
Recuperador 20  1020x1325x770 64 dB(A) 193 

 

Per altra banda, cada sala disposarà d’una unitat interior de recuperació 

Màquina Descripció 
Cabal  
m3/h 

Tamany 
(H, W, L) mm 

Característiques tècniques 

Potència sonora 

Radiada 

Pes 

(kg) 

Zehnder ComfoAir 

Q600 
recuperador 460 850x725x570 62 dB(A) 50 

 

 



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

55 

 

7.1 Aïllament acústic de la coberta d’instal·lacions 

Caldrà garantir que l’aïllament acústic de la coberta on s’ubicaran les màquines de 
clima compreixi amb els requeriments d’una sala de màquines amb zones 
habitables ja que limita amb zones comuns de l’edifici (escales). Per tant, l’aïllament 
acústic a complir serà DnTA ≥ 45 dB(A). 

Tal i com s’ha descrit en la secció 5.1.2 d’aquesta memòria, l’aïllament acústic de la 
coberta plana amb una làmina impactodan 10 entre el forjat i la formació de 
pendents, serà suficient per a garantir l’aïllament acústic mínim exigit. 

L’aïllament acústic que ofereix el tancament descrit és: 

Soroll aeri Soroll de estructural 

DnT,A = 51 dBA L’nT,W = 60 dBA 

 

La porta d’accés a la coberta de màquines es realitzarà mitjançant una porta 
acústica del tipus Sintec TC1 amb un aïllament acústic Rw ≥ 47 dB. 

  

Per altra banda, serà absolutament necessari que totes les màquines disposin de 
suports antivibratoris (elàstics) per a evitar la transmissió de vibracions a l’estructura 
de l’edifici. 
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7.2 Amortidors de màquines 

Les unitats de clima disposaran de suports elàstics de molla per tal d’evitar la 
transmissió de vibracions cap a l’estructira de l’edifici i cap als edificis veïns. 

A la taula que es mostra a continuació es presenten els antivibratoris adequats. 

Màquina Antivibratori Unitats 

Panasonic 10HP 

UE: U-10ME2E8 
VIBCON VIB100 4 

S&P  

CADB/T 12 RV 
VIBCON VIB 075 4  

 

 

Els antivibratoris recolzaran sobre la llosa mitjançant una làmina tipus VIBCON AD 412 
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7.3 Absorció acústica de la coberta d’instal·lacions 

Per tal de reduir el nivell de soroll generat per les màquines de clima i transmès cap 
a l’exterior i els veïns, serà absolutament necessari el revestiment de les parets 
d’aquesta àrea de màquines mitjançant uns panells fonoabsorbents del tipus Panel 
Neto 50mm amb una tela metàl·lica de suport o bé panells prefabricats tipus Sintec 
PT, per tal de reduir el nivell de soroll generat en aquest espai. 

C
AR

RE
R	
D
EL

	M
U
SE

U

PLANTA	COBERTA

ES PAI	PER	A	LES 	INSTAL·LAC IONS

+ 11.70

 

     

 Panell Sintec PT 

Absorció de l’espai 

de màquines 

+ 8.97



 2003 – Museu Isona Conca Dellà – Projecte Acústic  
 

58 

 

7.4 Recomanacions generals per al control del soroll i vibracions de les instal·lacions 

A) Instal·lació de climatització 

Les màquines de climatització produeixen sorolls que es transmeten a través de 
diferents vies de propagació com poden ser les parets dels conductes, els passos de 
conductes a través de paraments verticals i horitzontals, per l’estructura (soroll degut 
a la vibració) i, a més, també existeix la regeneració de soroll deguda a la velocitat 
de l’aire. 

A continuació es descriuen un seguit de recomanacions per tal d’evitar, tot el 
possible, la transmissió del soroll. 

B) Composició dels conductes 

En general es recomana que els conductes de climatització i distribució d’aire 
siguin de xapa amb un revestiment interior absorbent acústic. D’aquesta 
manera, la xapa afavoreix a l’aïllament acústic del conducte i la fibra, a 
l’absorció del soroll que viatja per l’interior del conducte. La secció dels 
conductes serà, preferiblement, rectangular o quadrada.  

Les connexions entre els ventiladors i els conductes es realitzaran sempre 
interposant un tram flexible d’uns 15 cm de longitud lliure. 

a) Conductes de xapa 

Es recomana que els conductes de xapa, sempre que estiguin relacionats 
amb àrees sorolloses, estiguin revestits interiorment amb un material 
absorbent acústic del tipus llana de roca o fibra de vidre (mínim 15mm de 
gruix i millor 25mm). En zones on el nivell de soroll sigui molt elevat, el 
conducte es revestirà interior i exteriorment. La capa exterior tindrà un 
recobriment extern d’alumini reforçat. 

b) Conductes de fibra de vidre 

Els conductes de fibra s’utilitzaran en espais on el criteri NC exigible sigui 
superior a NC-35 ja que l’aïllament que ofereixen les seves parets és limitat. Es 
recomana que els conductes de fibra siguin del tipus ISOVER Climaver Neto o 
Climaver Plata (o equivalent). 

C) Traçat i geometria dels conductes 

La distribució de l’aire en les diferents sales d’un edifici es realitzarà, a ser 
possible, des de passadís cap als diferents espais. Si les sales tenen uns 
requeriments acústics importants i han de tenir un soroll de fons molt silenciós, és 
possible que sigui necessari intercalar un silenciador a l’entrada de la sala. 
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De les característiques del traçat dels conductes en dependrà el soroll 
regenerat degut a les turbulències de l’aire a l’interior. 

a) Colzes 

S’evitaran conductes amb colzes de 90º i amb angles rectes, i es substituiran 
per dos colzes consecutius de 45º. Sempre que sigui possible, els colzes es 
realitzaran mitjançant corbes o formes arrodonides. Els conductes tindran un 
radi d’eix no inferior a 5,5 vegades l’amplada del conducte. 

b) Canvis de secció 

Els canvis de secció dels conductes seran de perfil aerodinàmic evitant canvis 
bruscs amb angles de 90º per tal d’aconseguir una transició el més 
aerodinàmica possible. Es recomana que l’angle que es forma en la transició 
no superi els 15º. 

c) Ramificacions 

Les ramificacions de conductes també es realitzaran amb un perfil 
aerodinàmic evitant angles rectes. Les unions entre conductes i ramificacions 
es segellaran amb massilla especial. 

d) Reixes i difusors 

Les reixes i difusors representen un obstacle al pas de l’aire i, per tant, hauran 
de ser degudament dissenyats per tal d’evitar sorolls deguts a la velocitat de 
l’aire a través d’ells.  

D) Instal·lació hidràulica 

Es recomana que el traçat dels conductes d’aigua es realitzi per zones on els 
requeriments acústics no siguin molt estrictes. 

Quan les canalitzacions hidràuliques passin per espais silenciosos, es subjectaran 
mitjançant abraçadores isofòniques que incorporin juntes elàstiques o intercalant un 
material amortidor entre el conducte i el suport. 

Tots els conductes de distribució d’aigua freda portaran un revestiment aïllant 
anticondensació tipus Armaflex (aïllament tèrmic d’espuma elastomèrica a base de 
cautxú sintètic flexible). En els conductes d’aigua calenta, el revestiment es farà 
igualment mitjançant Armaflex (o mitjançant llana mineral per qüestions tèrmiques). 

En edificis sensibles al soroll, la totalitat de conductes, baixants, colzes, etc., del 
sistema de fontaneria, refrigeració i sanejament que siguin de PVC, s’hauran d’aïllar 
acústicament mitjançant una capa de llana de roca de 40mm d’espessor i densitat 
40kg/m3 i una capa de làmina d’alta densitat amb filtre tipus TEXSA Tecsound.  
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Una altra font de soroll de les instal·lacions hidràuliques son les aixetes. La norma que 
determina la classificació de les aixetes en funció del soroll que generen és la Norma 
Europea EN-200 en la que es classifiquen les aixetes en 3 grups (de menys a més 
sorollós): 

− Tipus I: Lap < 20 dBA 

− Tipus II: Lap < 30 dBA 

− Tipus III: Lap > 30 dBA 

E) Instal·lació elèctrica 

En les instal·lacions elèctriques, els principals problemes es troben en els sistemes 
d’il·luminació, ja que en els sistemes d’iluminació que utilitzen reactàncies i tubs 
fluorescents poden generar nivells de soroll de fins a uns 40 dBA. Així, es recomana 
utilitzar sistemes per incandescència i làmpades halògenes i evitar els anteriors. 

S’haurà de tenir especial cura en el pas de les instal·lacions a través dels paraments 
ja que es poden generar ponts acústics. En el cas que les lluminàries portin 
transformador, sempre que sigui possible s’instal·laran elèctrics evitant els bobinats i 
de nucli de ferro.  

F) Pas d’instal·lacions a través de paraments 

El pas de les instal·lacions (conductes de climatització, safates i canalitzacions 
d’electricitat i dades...) cap a aules, habitacions, oficines, etc. es realitzarà sempre 
des del passadís, entrant a cada sala de manera individual. No s’admetrà el pas 
d’instal·lacions entre sales. 

En espais en que es requereixi un nivell de soroll de fons baix, el punt precís en el que 
un conducte de climatització travessi una paret doble entre una sala i el passadís es 
resoldrà mitjançant la instal·lació d’un silenciador convenientment calculat per al 
cabal i atenuació requerits. 

El pas d’instal·lacions es realitzarà sempre per sota del fals sostre d’aïllament, és a dir, 
entre el fals sostre d’aïllament i el fals sostre decoratiu o absorbent. 

Les obertures practicades per a passos d’instal·lacions es segellaran completament 
mitjançant llana de roca de densitat 70Kg/m3 lleugerament pressionada i 
col·locada a mà.  

Conductes de xapa 

El conducte es revestirà mitjançant llana de roca de densitat 70kg/m3 
col·locada a pressió i es segellaran les dues sortides mitjançant sicaflex. 
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Conductes de fibra de vidre 

En el cas de conductes de fibra de vidre, no caldrà afegir la protecció de llana 
de roca i es col·locaran directament segellant les entrades i sortides de la paret. 

G) Suports de màquines i conductes 

Quan els conductes no estiguin revestits de fibra de vidre o llana de roca, la 
suspensió d’aquests es farà mitjançant sistemes elàstics amb antivibradors molla-
goma de manera que tinguin una fletxa similar a la dels antivibradors dels 
climatitzadors. 

Aïllament de les vibracions del sistema elàstic: 

− 95% a distàncies inferiors a 15m de les zones crítiques 

− 90% a una distància entre 15 i 25m 

− 85% a distàncies superiors a 25m 

Totes les màquines es col·locaran sobre suports antivibradors degudament 
dissenyats per tal d’evitar la transmissió de les vibracions de la màquina a 
l’estructura. 

S’instal·laran lloses flotants en sales de màquines. El disseny de la llosa estarà 
determinat pel tipus i pes de les màquines que s’instal·lin. 

Sempre que sigui possible, es realitzaran enllaços elàstics en els conductes que 
surten de les màquines per evitar la transmissió de vibracions cap a l’estructura de 
l’edifici. 

H) Sales de màquines 

Es recomana tractar les sales de màquines, que es trobin a l’interior de l’edifici, 
mitjançant la filosofia “box in box”. Executant paraments nous mitjançant els que 
s’assegurarà que no existeixi contacte rígid entre els paraments interiors de la sala 
de màquines amb l’estructura de l’edifici. La composició dels trasdossats de parets, 
la llosa flotant i el fals sostre aïllant es definirà, detalladament, per a cada cas. 

També es recomana el revestiment mitjançant un material absorbent de les parets 
interiors de la sala de màquines. 

Quan es col·loquin silenciadors per a les màquines, aquests s’ubicaran a la sortida 
de la sala de màquines o, en el seu defecte, a l’interior però amb un tractament 
aïllant. Per a la suspensió dels silenciadors es tindran en compte les recomanacions 
realitzades per als conductes.  
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8. CONCLUSIONS 

Al llarg del projecte acústic de l’ampliació del Museu Isona i Conca Dellà, s’ha 
avaluat favorablement el compliment del CTE-DB-HR en matèria d’aïllament i 
condicionament acústic així com del control de soroll de les instal·lacions de l’edifici. 

En l’Annex I d’aquesta memòria es presenten les fitxes acústiques K2 de compliment 
de l’aïllament acústic de l’edifici i K3 de compliment del temps de reverberació. 

Finalment, l’Annex II inclou les fitxes tècniques dels diferents materials acústics 
descrits en tot el projecte. 
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MUSEU ISONA I CONCA DELLÀ 

Annex I: Fitxes K2 i K3 del CTE-DB-HR  
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MUSEU ISONA I CONCA DELLÀ 

Annex II: Fitxes tècniques de materials  
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I. MEMÒRIA I ANNEXOS 

AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

AN7 ANNEX CÀLCUL INÈRCIA DEL MUR CORTINA I ENVIDRAMENTS 



Proyecto:

Módulo:

Fecha:

DATOS DE LA MUESTRA

Datos para cálculo de montante Consideraciones de cálculo:

Distancia entre anclajes: (a) 300 cm Tipo de estructura:
Distancia montante izquierdo: (b) 100 cm Tipo de fijación de la fachada:
Distancia montante derecho: (c) 100 cm

Datos para cálculo de travesaño Distancia de calzos al extremo*: L/10 = 10 cm

Ancho travesaño a calcular: (b) ó (c) 100 cm
Altura vidrio superior (d) 300 cm
Altura vidrio inferior (e) 300 cm
Espesor neto de vidrio: 16 mm

CÁLCULO DE CARGA DE VIENTO SEGÚN DB SE-AE DEL CTE

Presión dinámica del viento 52,56 Coeficiente de exposición: 2,89 Coeficiente de presión montante: 1,40
(kg/m2) Coeficiente de presión travesaño: 1,50

C 12 m D
1,25 kg/m3 II SÍ

29 m/s ≤1
50 años 0,90

1,00

-0,5

CARGA DE VIENTO SOBRE MONTANTE: 213,15 kg/m2
CARGA DE VIENTO SOBRE TRAVESAÑO: 227,63 kg/m2

CÁLCULO DE MONTANTE Y TRAVESAÑO. COMPROBACIÓN DE ESTADO LÍMIT E DE SERVICIO Y ESTADO LÍMITE ÚLTIMO SEGÚN UNE-EN 13830:2016 

Cálculo de montante a carga de viento: Cálculo de travesaño a carga de viento:

Área de influencia: 3,00 m2 Área de influencia: 0,50 m2
Flecha máxima: (L/200) 1,50 cm Flecha máxima: (L/200) 0,50 cm
Módulo de elasticidad del aluminio: 700.000 kg/cm2 Módulo de elasticidad del aluminio: 700.000 kg/cm2
Carga total de viento: 639,45 kg Carga total de viento: 113,81 kg

Momento de inercia mínimo necesario: 214,10 cm4 Momento de inercia mínimo necesario: 5,42 cm4
Momento resistente mínimo necesario: 30,44 cm3 Momento resistente mínimo necesario: 10,83 cm3

Cálculo de travesaño a peso de vidrio:

Peso del vidrio superior: 120,00 kg
Flecha máxima: (L/500) 0,20 cm
Distancia de los calzos al extremo: 10 cm

Momento de inercia mínimo necesario: 5,29 cm4
Momento resistente mínimo necesario: 0,66 cm3

Montante mínimo necesario: Travesaño mínimo necesario:

Profundidad: 130 mm Profundidad: 70,5 mm

Momento de inercia Ix: 300,84 cm4 Momento de Inercia Ix (viento) : 47,48 cm4
Momento resistente Wx: 39,91 cm3 Momento Resistente Wx (viento): 11,64 cm3

Momento de Inercia Iy (peso vidrio) : 23,46 cm4
Momento Resistente Wy (peso vidrio): 9,02 cm3

vb: velocidad básica del viento: Esbeltez del edificio (h/d):
Período de retorno: Coeficiente de presión exterior montante:

Coeficiente de presión exterior travesaño:

Coeficiente de presión interior + desfavorable:

COR-9804 COR-9851

*Recomendación Norma UNE-85-222  = L/10

Zona eólica: Altura al centro del módulo: Zona  de fachada (según figura)

δ: densidad del aire: Grado de aspereza del entorno: Nave o construcción diáfana:

Muro cortina

FICHA DE CÁLCULO MECÁNICO FACHADAS
REF

REF

13/03/2020

TP-52

ALUMINIOS CORTIZO, S.A. Extramundi S/N. 15910 - Padrón, A Coruña (España). Tel.: 902 31 31 50 www.cortizo.com____________________________________________________________________FCMF Rev.04   07-2017           _   



 

 

 

 

 

 

 
  

ESTUDIO DE VIDRIO 
Definición de vidrio para prestaciones. 

  
Proyecto / Project:  

MUSEO EN ISONA I CONCA DELLÀ | 
LERIDA 

  
Dirección / Address: 
Carrer del Museu, 4, 25650 Isona, Lleida, 
España 

  
Para / To:  
FEU GODOY ARQUITECTURA 

  
De / From: Ana Luisa Baltazar 

  
Fecha / Date: 13 de marzo de 2020 

Refª: 200313-ALBA-FEU GODOY ARQUITECTURA-MUSEO EN ISONA-LERIDA 

Los datos aportados en este informe, como resultado de los cálculos realizados, son aplicables exclusivamente a los productos de Saint-Gobain Cristalería y se han obtenido, mediante procedimientos y 
programas informáticos desarrollados por Saint-Gobain Cristalería, a partir de la información suministrada por el peticionario. Es responsabilidad de la Dirección Facultativa, o equivalente, la validación de los 
mismos. Las características recogidas pueden corresponder a combinaciones reales o teóricas de productos de nuestra gama. Toda aplicación de estos datos sobre otros productos no compromete la 
responsabilidad de esta Sociedad. 
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1OBJETIVO…….………………………………………………………………………………… 

El objetivo del informe es definir el vidrio para los acristalamientos de fachada del proyecto de 
referencia, cumpliendo las exigencias de proyecto y requisitos normativos de norma CTE. 
 

2 DEFINICIÓN DE VIDRIO……………..…………..……………………………………..….… 

El acristalamiento del proyecto debe cumplir las siguientes premisas solicitadas: 

 Base de vidrio INCOLORO, denominado SGG PLANICLEAR. 

 Composición: Doble acristalamiento con vidrio laminar STADIP de acuerdo a seguridad de 
uso. 

 La atenuación acústica se detalla en la definición de vidrio, no teniendo requisito en este 
aspecto. Puede incorporarse PVB Silence en solución de vidrio para aumentar +3dB la 
atenuación del acristalamiento. 

 

3 DIMENSIONADO DE VIDRIO. REQUISITOS……….…………………………..………… 

Las condiciones para el dimensionado son las siguientes para el acristalamiento de cerramiento 
exterior: 

 Ubicación: vidrio en vertical, como cerramiento exterior. 

 Sujeción: 4L, apoyo sobre carpintería en todo el perímetro. 

 Dimensiones: según información de proyecto y definición para cada fachada. 
 Combinación: no se realizará combinación de cargas, por ser piezas de vidrio de fachada, no 

estructura global, a no ser que se indique lo contrario. 

 

Def. SOLICITACIONES 
Viento y empuje horiz.  

Presión/Succión de viento exterior [kN/m2] 

Entorno: IV, Zona urbana | 13 metros 

 
0.84 kN/m2 

Empuje horizontal [kN/m, aplicado a 1200mm de altura o borde superior] 

Categoría de uso =C3 ,Zonas de acceso al público  
(Se aplica ½ si no existe caída) 

 

1.60 kN/m 

 
4 CRITERIOS DE CÁLCULO………………………………………………………………….… 

Los límites admisibles para vidrio serán los siguientes: 
 

LÍMITES ADM. PARA CÁLCULO. 
Tipo de vidrio 

Tratamiento/Norma E.L.U. 
No 
Permantenes 

E.L.S. 
 

SGG PLANICLEAR/STADIP Annealed/EN572 20,0 

L/100 SGG PLANIDUR/STADIP PLANIDUR Termoendurecido./EN1863 35,0 

SGG SECURIT/STADIP SECURIT Templado/EN12150 50,0 

ELS - estado límite de servicio / ELU – estado límite último. Norma de refª NF DTU 39 
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5 FACHADAS …………………………………………….…..…………….…..…….…..….…..….…..…. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
            
                 
                  FACHADA SUROESTE                                                        FACHADA SURESTE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
               FACHADA NORESTE                                             PASARELA SURESTE Y NOROESTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vb 

Va 

Va 

Va 

Vc 

Vd Vb 
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6 TIPOLOGÍAS DE VIDRIO …………………………….…..…………….…..…….…..….…..….…..…. 

 
VENTANAS CE01-CE02-CE04 -CE07 

Va | SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 
 Vidrio exterior laminar 44.1 con capa de baja emisividad y control solar SGG PLANISTAR 

ONE en cara # 2  

 Cámara de aire 16 mm 

 Vidrio interior laminar 44.1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descriptivo técnico: 
 
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior laminar SGG 
STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, 
unidos mediante 1PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con capa de baja 
emisividad y control solar PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist.; y vidrio interior laminar 
SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 
mm, unidos mediante 1PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por 
cámara rellena de aire 100%, de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado 
perimetral. 

Características técnicas: 
Valores acústicos Rw(C; Ctr)= 35(-2;-6) dB 
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1.3 W/m²K 
Transmisión luminosa TL=70% 
Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%    
Transmisión solar directa TE=33% 
Reflexión solar directa RLe/RLi=30/33% 
Absorción solar directa: 
Vidrio exterior AE1/AE2= 35/2% 
Factor Solar g=0,36 
Nivel de seguridad de uso:2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600. 
Nivel de seguridad anti-agresión: NPD. Según norma UNE EN 356. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 32.8 mm. 
Peso: 41 kg/m2 
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VENTANA CE05 

Vb| SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1 
 Vidrio exterior flotado incoloro SGG PLANICLEAR de 4mm con capa de baja emisividad y 

control solar SGG PLANISTAR ONE en cara # 2  

 Cámara de aire 16 mm 

 Vidrio interior laminar 44.1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descriptivo técnico: 
 
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior flotado en sustrato 
incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, con capa de baja emisividad y control solar PLANISTAR 
ONE en cara 2 del doble acrist.; y vidrio interior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos 
vidrios flotados en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1PVB 
espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire 100%, de 
16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral. 

 
Características técnicas: 
Valores acústicos Rw(C; Ctr)= 35(-1;-5) dB 
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1.3 W/m²K 
Transmisión luminosa TL=71% 
Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%    
Transmisión solar directa TE=34% 
Reflexión solar directa RLe/RLi=37/33% 
Absorción solar directa: 
Vidrio exterior AE1/AE2= 26/3% 
Factor Solar g=0,38 
Nivel de seguridad de uso:NPD/2B2. Según norma UNE EN 12600. 
Nivel de seguridad anti-agresión: NPD. Según norma UNE EN 356. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 28.4 mm. 
Peso: 30 kg/m2 
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VENTANA CE06 

Vc| SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4 
 Vidrio exterior flotado incoloro SGG PLANICLEAR de 4mm con capa de baja emisividad y 

control solar SGG PLANISTAR ONE en cara # 2  

 Cámara de aire 16 mm 

 Vidrio interior flotado incoloro SGG PLANICLEAR de 4mm    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Descriptivo técnico: 
 
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior flotado en sustrato 
incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, con capa de baja emisividad y control solar PLANISTAR 
ONE en cara 2 del doble acrist.; y vidrio interior flotado en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR 
de 4 mm; separados por cámara rellena de aire 100%, de 16 mm de espesor con perfil 
separador a definir y doble sellado perimetral. 

 
Características técnicas: 
Valores acústicos Rw(C; Ctr)= 31(-1;-4) dB 
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1.3 W/m²K 
Transmisión luminosa TL=72% 
Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%    
Transmisión solar directa TE=36% 
Reflexión solar directa RLe/RLi=37/42% 
Absorción solar directa: 
Vidrio exterior AE1/AE2= 26/1% 
Factor Solar g=0,38 
Nivel de seguridad de uso:NPD. Según norma UNE EN 12600. 
Nivel de seguridad anti-agresión: NPD. Según norma UNE EN 356. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 24 mm. 
Peso: 20 kg/m2 
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MURO CORTINA AE01-AE02 

Vd| SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16 AIRE) 44.1 
 Vidrio exterior flotado incoloro SGG PLANICLEAR de 6mm con capa de control solar SGG 

COOL LITE ST BRIGHT SILVER en cara # 2  

 Cámara de aire 16 mm 

 Vidrio interior laminar 44.1 con vidrio de baja emisividad en cara #3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descriptivo técnico: 
 
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior flotado en sustrato 
incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con capa de control solar COOL LITE ST BRIGHT 
SILVER en cara 2 del doble acrist.; y vidrio interior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos 
vidrios flotados en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, con capa de baja emisividad 
PLANITHERM XN en cara 3; unidos mediante 1PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 
2B2; separados por cámara rellena de aire 100%, de 16 mm de espesor con perfil separador a 
definir y doble sellado perimetral. 

Características técnicas: 
Valores acústicos Rw(C; Ctr)= 37(-2;-6) dB 
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1.3 W/m²K 
Transmisión luminosa TL=60% 
Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=32/30%    
Transmisión solar directa TE=42% 
Reflexión solar directa RLe/RLi=36/31% 
Absorción solar directa: 
Vidrio exterior AE1/AE2= 13/9% 
Factor Solar g=0,50 
Nivel de seguridad de uso:NPD/2B2. Según norma UNE EN 12600. 
Nivel de seguridad anti-agresión: NPD. Según norma UNE EN 356. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 30.4 mm. 
Peso: 35 kg/m2 

 
 

Atentamente 
C.I.T.A.V. Saint-Gobain Building Glass España 



 

  

Calumen III 1.14
Miércoles, 19 de junio de 2019

Calumen III calcula las características fotométricas y valores de Transmitancia Térmica de los acristalamientos mediante el uso de algoritmos según lo establecido en las normas europeas EN 410-2011 y EN
673-2011, las normas internacionales ISO 9050, la norma japonesa JIS R 3106/3107, la norma coreana KS L 2514/2525.
Las prestaciones técnicas ofrecidas, así como el motor de cálculo de Calumen III para las normas EN410-2011 y EN673-2011 han sido validadas por la entidad de certificación TUV Rheinland (informe
11923R-11-33705).
Los valores aportados por Calumen III se han calculado conforme a estas normas, siendo facilitados sólo con fines informativos y estando sujetos a modificación
Sólo los valores declarados en los documentos de Marcado CE alojados en la página de Saint-Gobain Glass son oficiales.
Los índices de atenuación acústica se han obtenido mediante ensayos en condiciones de laboratorio según lo establecido en las normas EN ISO 10140-3 y EN 12758. Los valores calculados son sólo
indicativos y su precisión puede variar en un rango de +/- 2dB. Los cálculos de espesor de vidrio están realizados según la versión 2012 de la normativa francesa DTU39. El usuario es responsable de la
introducción de las hipótesis de cálculo correctas y de la correcta aplicación de la normativa DTU39 para el proyecto estudiado.

Hoja 1

PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float
PVB standard (1 x 0,38 mm)

PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float
PLANISTAR ONE

Cámara 1 AIR (100%) / 16 mm

Hoja 2
PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

PVB standard (1 x 0,38 mm)
PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1

BUILDING GLASS
ANA LUISA BALTAZAR

 

analuisa.baltazar@saint-gobain.com

CIE (15-2004)FACTORES
LUMINOSOS
Transmisión luminosa (TL %) 70 %
Reflexión exterior (RLe %) 14 %
Reflexión interior (RLi %) 15 %

EN410 (2011-04)FACTORES
Factor Solar (g) 0,36
Coeficiente de sombra (SC) 0,42

CIE (15-2004)COLOR DE
RENDERIZADO
Transmisión (Ra) 93,9
Reflexión (Ra) 91,4

EN356RESISTENCIA
ANTI-AGRESIÓN
Resultado: NPD

EN410 (2011-04)FACTORES
ENERGÉTICOS
Transmisión energética (Te %) 33 %
Reflexión (Ree %) 30 %
Interior (Rei %) 33 %
Absorción (AE1) 35 %
Absorción (AE2) 2 %

EN673 (2011-04)TRANSMITANCIA
TÉRMICA
Ug 1,3 W/m².K
0° en relación a posición
vertical

DIMENSIONES DE
FABRICACIÓN
Espesor nominal 32,8 mm
Peso 41 kg/m²

EN12600RESISTENCIA A
IMPACTO DE
CUERPO PENDULAR
Resultado: 2B2/2B2

EN12758ACÚSTICA
Valores acústicos simulados Rw(C;Ctr) = 35(-2;-6) dB



 

  

Calumen III 1.14
Tuesday, October 22, 2019

Calumen III calcula las características fotométricas y valores de Transmitancia Térmica de los acristalamientos mediante el uso de algoritmos según lo establecido en las normas europeas EN 410-2011 y EN
673-2011, las normas internacionales ISO 9050, la norma japonesa JIS R 3106/3107, la norma coreana KS L 2514/2525.
Las prestaciones técnicas ofrecidas, así como el motor de cálculo de Calumen III para las normas EN410-2011 y EN673-2011 han sido validadas por la entidad de certificación TUV Rheinland (informe
11923R-11-33705).
Los valores aportados por Calumen III se han calculado conforme a estas normas, siendo facilitados sólo con fines informativos y estando sujetos a modificación
Sólo los valores declarados en los documentos de Marcado CE alojados en la página de Saint-Gobain Glass son oficiales.
Los índices de atenuación acústica se han obtenido mediante ensayos en condiciones de laboratorio según lo establecido en las normas EN ISO 10140-3 y EN 12758. Los valores calculados son sólo
indicativos y su precisión puede variar en un rango de +/- 2dB. Los cálculos de espesor de vidrio están realizados según la versión 2012 de la normativa francesa DTU39. El usuario es responsable de la
introducción de las hipótesis de cálculo correctas y de la correcta aplicación de la normativa DTU39 para el proyecto estudiado.

Hoja 1
PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

PLANISTAR ONE

Cámara 1 AIR (100%) / 16 mm

Hoja 2
PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

PVB standard (1 x 0.38 mm)
PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1

BUILDING GLASS CITAV
ANA LUISA BALTAZAR
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
España

analuisa.baltazar@saint-gobain.com

CIE (15-2004)FACTORES
LUMINOSOS
Transmisión luminosa (TL %) 71 %
Reflexión exterior (RLe %) 14 %
Reflexión interior (RLi %) 15 %

EN410 (2011-04)FACTORES
Factor Solar (g) 0.38
Coeficiente de sombra (SC) 0.44

CIE (15-2004)COLOR DE
RENDERIZADO
Transmisión (Ra) 94.5
Reflexión (Ra) 92.1

EN356RESISTENCIA
ANTI-AGRESIÓN
Resultado: NPD

EN410 (2011-04)FACTORES
ENERGÉTICOS
Transmisión energética (Te %) 34 %
Reflexión (Ree %) 37 %
Interior (Rei %) 33 %
Absorción (AE1) 26 %
Absorción (AE2) 3 %

EN673 (2011-04)TRANSMITANCIA
TÉRMICA
Ug 1.3 W/m².K
0° en relación a posición
vertical

DIMENSIONES DE
FABRICACIÓN
Espesor nominal 28.4 mm
Peso 30 kg/m²

EN12600RESISTENCIA A
IMPACTO DE
CUERPO PENDULAR
Resultado: NPD/2B2

EN12758ACÚSTICA
Valores acústicos según EN
12758 y cuerpo notificado

Rw(C;Ctr) = 35(-1;-5) dB



 

  

Calumen III 1.14
Thursday, October 31, 2019

Calumen III calculates the photometric characteristics and thermal transmission of glass using calculation algorithms which comply with the following standards: the European standards EN 410 and EN 673, the
international standard ISO9050, the Japanese standard JIS R 3106/3107 and the Korean standard KS L 2514/2525. The functional output and calculation rules of Calumen for standards EN 410 and EN 673 have
been validated by TÜV Rheinland (report 11923R-11-33705). The technical performances obtained according to these norms are provided for information only and are subject to amendment.
Only the values entered in the performance declaration available on the CE marking site of Saint-Gobain Glass are official.
The sound attenuation indices are measured under laboratory conditions according to the standards EN ISO 10140 and EN 12758. The calculated indices are provided for information only. The accuracy for Rw
index lies within a range of +/-2dB.The glass thickness calculations comply with the 2012 version of the DTU39-P4 description. The USER is responsible for ensuring that the correct calculation hypotheses are
entered and the DTU39 is applied appropriately for the project concerned.

Pane 1
PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

PLANISTAR ONE

Cavity 1 AIR (100%) / 16 mm

Pane 2 PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4

BUILDING GLASS CITAV
ANA LUISA BALTAZAR
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
España

analuisa.baltazar@saint-gobain.com

CIE (15-2004)LUMINOUS
FACTORS
Light transmission (TL %) 72 %
Outdoor reflection (RLe %) 14 %
Indoor (RLi %) 15 %

EN410 (2011-04)SOLAR FACTORS
Solar factor (g) 0.38
Shading Coefficient (SC) 0.44

CIE (15-2004)COLOR RENDERING
Transmission (Ra) 95.2
Reflection (Ra) 92.3

EN356BURGLAR RESIST
Result : NPD

EN410 (2011-04)ENERGY FACTORS
Transmission (Te) 36 %
Reflection (Ree) 37 %
Indoor (Rei) 42 %
Absorption (AE1) 26 %
Absorption (AE2) 1 %

EN673 (2011-04)THERMAL
TRANSMISSION
Ug 1.3 W/m².K
0° related to vertical position

MANUFACTURING
SIZES
Nominal thickness 24.0 mm
Weight 20 kg/m²

EN12600PENDULUM
RESISTANCE
Result : NPD

EN12758ACOUSTICS
Acoustic values according to
EN 12758 and from notified
body

Rw(C;Ctr) = 31(-1;-4) dB



 

  

Calumen III 1.15.
Lunes, 23 de marzo de 2020

Calumen III calcula las características fotométricas y valores de Transmitancia Térmica de los acristalamientos mediante el uso de algoritmos según lo establecido en las normas europeas EN 410-2011 y EN
673-2011, las normas internacionales ISO 9050, la norma japonesa JIS R 3106/3107, la norma coreana KS L 2514/2525.
Las prestaciones técnicas ofrecidas, así como el motor de cálculo de Calumen III para las normas EN410-2011 y EN673-2011 han sido validadas por la entidad de certificación TUV Rheinland (informe
11923R-11-33705).
Los valores aportados por Calumen III se han calculado conforme a estas normas, siendo facilitados sólo con fines informativos y estando sujetos a modificación
Sólo los valores declarados en los documentos de Marcado CE alojados en la página de Saint-Gobain Glass son oficiales.
Los índices de atenuación acústica se han obtenido mediante ensayos en condiciones de laboratorio según lo establecido en las normas EN ISO 10140-3 y EN 12758. Los valores calculados son sólo
indicativos y su precisión puede variar en un rango de +/- 2dB. Los cálculos de espesor de vidrio están realizados según la versión 2012 de la normativa francesa DTU39. El usuario es responsable de la
introducción de las hipótesis de cálculo correctas y de la correcta aplicación de la normativa DTU39 para el proyecto estudiado.

Hoja 1
PLANICLEAR (6 mm) Annealed Float

COOL-LITE ST BRIGHT SILVER

Cámara 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm

Hoja 2

PLANITHERM XN
PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

PVB standard (1 x 0,38 mm)
PLANICLEAR (4 mm) Annealed Float

SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16
ARGON) 44.1

BUILDING GLASS CITAV
ANA LUISA BALTAZAR
C/Príncipe de Vergara 132
28002 Madrid
España
+34 913972251

analuisa.baltazar@saint-gobain.com

CIE (15-2004)FACTORES
LUMINOSOS
Transmisión luminosa (TL %) 60 %
Reflexión exterior (RLe %) 32 %
Reflexión interior (RLi %) 30 %

EN410 (2011-04)FACTORES
Factor Solar (g) 0,50
Coeficiente de sombra (SC) 0,58

CIE (15-2004)COLOR DE
RENDERIZADO
Transmisión (Ra) 98,1
Reflexión (Ra) 93,6

EN356RESISTENCIA
ANTI-AGRESIÓN
Resultado: NPD

EN410 (2011-04)FACTORES
ENERGÉTICOS
Transmisión energética (Te %) 42 %
Reflexión (Ree %) 36 %
Interior (Rei %) 31 %
Absorción (AE1) 13 %
Absorción (AE2) 9 %

EN673 (2011-04)TRANSMITANCIA
TÉRMICA
Ug 1,1 W/m².K
0° en relación a posición
vertical

DIMENSIONES DE
FABRICACIÓN
Espesor nominal 30,4 mm
Peso 35 kg/m²

EN12600RESISTENCIA A
IMPACTO DE
CUERPO PENDULAR
Resultado: NPD/2B2

EN12758ACÚSTICA
Valores acústicos simulados Rw(C;Ctr) = 36(-2;-5) dB
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141.68

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

14 SALA EXPOSICIÓ 4 31.11 m²

107.97

18 SALA 2 48.21 m²

160.16

23 SALA 3 51.24 m²

164.68

m²

m²

642.85

68.36

994.41

TRAÇAT DE LES INSTAL·LACIONS

SISTEMA ESTRUCTURAL

A
_c

on
ca

_e
st

at
_a

ct
ua

l.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A - ESTAT ACTUAL

A3 1:100 - A1 1:50
A-2.3

Planta Primera



+6.07

C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

+6.00

PE
R

FI
L 

IP
N

 2
80

P
E

R
FI

L 
IP

N
 2

80

PERFIL IPN 240
PERFIL IPN 240

PERFIL IPN 240
PERFIL IPN 240

BIGUES DE FUSTA DE 280x200mm
SOSTRE P2

BIGUES DE FUSTA DE 280x200mm
SOSTRE P2'

DE SOSTRE
SPLIT HORITZONTAL

PLANTA SEGONA

15

17

18

16

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
INTERIORS

07

05

09

06

08

SALA 1
BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
ESCALA
SALA EXPOSICIÓ 1

46.26
11.18
18.34
13.76
10.59
12.17

PLANTA PRIMERA
11
12

BANYS
ESCALA

11.72
11.51

PLANTA SEGONA
15
16

SALA EXPOSICIÓ 5
ESCALA

68.59
11.43

17 SALA EXPOSICIÓ 6 31.93

PLANTA TERCERA
19
20

GOLFES / EMMAGATZEMATGE
ESCALA

49.75
11.51

21 TALLER 18.47
22 OFICINES 33.71

PLANTA SOTERRANI
01
02

CELLER 1
SALA ASCENSOR

26.93
6.91

03 CELLER 2 34.52

13 SALA EXPOSICIÓ 3 53.63

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA

m²

10 SALA EXPOSICIÓ 2 29.38

141.68

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

14 SALA EXPOSICIÓ 4 31.11 m²

107.97

18 SALA 2 48.21 m²

160.16

23 SALA 3 51.24 m²

164.68

m²

m²

642.85

68.36

994.41

TRAÇAT DE LES INSTAL·LACIONS

SISTEMA ESTRUCTURAL

A
_c

on
ca

_e
st

at
_a

ct
ua

l.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A - ESTAT ACTUAL

A3 1:100 - A1 1:50
A-2.4

Planta Segona



+9.02

+9.40

+9.00

+8.98

C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

+8.95

+9.94

CÈRCOL PERIMETRAL DE 300x300mm 

PERFIL IPN 240

SOSTRE DE BIGUETES DE FORIGÓ
I ENCADELLAT CERÀMIC

B
IG

U
E

S
 D

E
 F

U
S

TA
 D

E
 2

80
x2

00
m

m
S

O
S

TR
E

 P
3

MAGATZEM, ZONA NO PAVIMENTADA

SPLIT HORITZONTAL
DE SOSTRE

PLANTA TERCERA

19

21

22

23

20

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
INTERIORS

07

05

09

06

08

SALA 1
BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
ESCALA
SALA EXPOSICIÓ 1

46.26
11.18
18.34
13.76
10.59
12.17

PLANTA PRIMERA
11
12

BANYS
ESCALA

11.72
11.51

PLANTA SEGONA
15
16

SALA EXPOSICIÓ 5
ESCALA

68.59
11.43

17 SALA EXPOSICIÓ 6 31.93

PLANTA TERCERA
19
20

GOLFES / EMMAGATZEMATGE
ESCALA

49.75
11.51

21 TALLER 18.47
22 OFICINES 33.71

PLANTA SOTERRANI
01
02

CELLER 1
SALA ASCENSOR

26.93
6.91

03 CELLER 2 34.52

13 SALA EXPOSICIÓ 3 53.63

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA

m²

10 SALA EXPOSICIÓ 2 29.38

141.68

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

14 SALA EXPOSICIÓ 4 31.11 m²

107.97

18 SALA 2 48.21 m²

160.16

23 SALA 3 51.24 m²

164.68

m²

m²

642.85

68.36

994.41

TRAÇAT DE LES INSTAL·LACIONS

SISTEMA ESTRUCTURAL

A
_c

on
ca

_e
st

at
_a

ct
ua

l.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A - ESTAT ACTUAL

A3 1:100 - A1 1:50
A-2.5

Planta Tercera



C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

+9.75

+12.40

+12.40
+13.84

+13.84+11.33

+9.75
+11.33

+12.07
+14.61

+14.61

+12.07

33%

27%

29%

PLANTA COBERTA

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
INTERIORS

07

05

09

06

08

SALA 1
BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
ESCALA
SALA EXPOSICIÓ 1

46.26
11.18
18.34
13.76
10.59
12.17

PLANTA PRIMERA
11
12

BANYS
ESCALA

11.72
11.51

PLANTA SEGONA
15
16

SALA EXPOSICIÓ 5
ESCALA

68.59
11.43

17 SALA EXPOSICIÓ 6 31.93

PLANTA TERCERA
19
20

GOLFES / EMMAGATZEMATGE
ESCALA

49.75
11.51

21 TALLER 18.47
22 OFICINES 33.71

PLANTA SOTERRANI
01
02

CELLER 1
SALA ASCENSOR

26.93
6.91

03 CELLER 2 34.52

13 SALA EXPOSICIÓ 3 53.63

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA

m²

10 SALA EXPOSICIÓ 2 29.38

141.68

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

14 SALA EXPOSICIÓ 4 31.11 m²

107.97

18 SALA 2 48.21 m²

160.16

23 SALA 3 51.24 m²

164.68

m²

m²

642.85

68.36

994.41

TRAÇAT DE LES INSTAL·LACIONS

SISTEMA ESTRUCTURAL

A
_c

on
ca

_e
st

at
_a

ct
ua

l.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A - ESTAT ACTUAL

A3 1:100 - A1 1:50
A-2.6

Planta Coberta



C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

FAÇANA CARRER MAJOR EDIFICI 1

+659.36

FAÇANA CARRER DEL MUSEU EDIFICI 1
+658.65

+659.36

CABLEJAT TELEFÒNIC

MA1

MU1

MU2

P2

A
_c

on
ca

_e
st

at
_a

ct
ua

l.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A - ESTAT ACTUAL

A3 1:100 - A1 1:50
A-3.1

Alçats



FAÇANA CARRER DEL MUSEU EDIFICI 2

+657.87

+658.99

CABLEJAT ELÈCTRIC

CAIXA TELEFÒNICA
SISTEMA D'ALARMA

FAÇANA A PATI EDIFICI 2

+659.75

+660.41

MA1

MU1

MU2

P2

A
_c

on
ca

_e
st

at
_a

ct
ua

l.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A - ESTAT ACTUAL

A3 1:100 - A1 1:50
A-3.2

Alçats



SECCIÓ TRANSVERSAL 2

+658.47
+0.00

4.
82

2.
46

4.
55

3.
01

2.
57 2.
69

2.
69

1.
51

4.
2

2.
87

1.
64

1.
36

2.
62

+9.02

+3.14

+6.07

+8.95

+6.02

+1.51

SECCIÓ TRANSVERSAL 1

0.
82

0.
25

2.
69

0.
26

2.
68

0.
24

2.
91

4.
64

0.
94

2
4.
36

+658.47
+0.00

+3.14

+6.07

SL1

ST2

ST1

SL2

A
_
c
o
n
c
a
_
e
s
ta

t_
a
c
tu

a
l.
d
w

g

P
ro

p
ie

ta
t 
d
e
 F

e
u
 i
 G

o
d
o
y
 A

rq
u
it
e
c
te

s
 S

L
P

. 
L
a
 u

ti
li
tz

a
c
ió

 t
o
ta

l 
o
 p

a
rc

ia
l 
d
'a

q
u
e
s
t 
d
o
c
u
m

e
n
t,
 a

ix
í 
c
o
m

 q
u
a
ls

e
v
o
l 
re

p
ro

d
u
c
c
ió

 o
 c

e
s
s
ió

 a
 t
e
rc

e
rs

, 
re

q
u
e
ri
rà

 l
a
 p

rè
v
ia

 a
u
to

ri
tz

a
c
ió

 e
x
p
re

s
s
a
 d

e
ls

 s
e
u
s
 a

u
to

rs
, 
q
u
e
d
a
n
t 
e
n
 t
o
t 
c
a
s
 p

ro
h
ib

id
a
 q

u
a
ls

e
v
o
l 
m

o
d
if
ic

a
c
ió

 u
n
il
a
te

ra
l 
d
e
l 
m

a
te

ix
.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 

Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:

Anna Feu i Jordana

Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE LA

CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona

arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A - ESTAT ACTUAL

A3 1:100 - A1 1:50

A-4.1
Seccions



SECCIÓ LONGITUDINAL 1

+667.44

+664.56

+661.61

+658.47

2.
69

0.
27

2.
68

0.
27

2.
87

0.
25

SECCIÓ LONGITUDINAL 1, CAN SERRA

2.
57

3.
15

3.
56

4.
38

0.
99

4.
14

4.
31

SL1

ST2

ST1

SL2

A
_c

on
ca

_e
st

at
_a

ct
ua

l.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A - ESTAT ACTUAL

A3 1:100 - A1 1:50
A-4.2

Seccions



-2.90

-3.80

-0.50

-2.60-2.10

-1.60

-1.80

-1.80
TRULL

CELLER

TRULL

PLANTA SOTERRANI

C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

ZONA NO OCUPABLE
ÚS RESTRINGIT A PERSONAL DEL MUSEU

ZONA NO OCUPABLE
ÚS RESTRINGIT A PERSONAL DEL MUSEU

1

2

3

1

2

3

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS

m²

07

05

09

06

08

10

BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
BANY ADAPTAT
BANY
ESPAI DE PAS
EXPOSICIÓ MEDI NATURAL I ENTORN

11.35
m²5.27
m²23.40
m²4.79
m²2.50
m²

m²

3.00
36.32

PLANTA PRIMERA
14

m²15EXPOSICIÓ DINOSAURES
ESCALA INTERIOR

98.06
m²11.32

PLANTA SEGONA
19 m²

20
EXPOSICIÓ ROMANS
ESCALA INTERIOR

99.57
m²11.29

21ESPAI DE PAS m²5.18

PLANTA TERCERA
m²EXPOSICIÓ RESTAURACIÓ

OFICINA
26.52

m²24.15
RESERVA m²25.24
RESERVA VISITABLE m²8.73
BANY m²1.95

29TALLER RESTAURACIÓ m²11.22
30AULA DIDÀCTICA m²48.86

PLANTA SOTERRANI
01 m²

02
SALA
SALA ASCENSOR

33.81
m²6.91

03CELLER m²26.99

COBERTA
m²34ESPAI INSTAL·LACIONS 11.94

m²ACCÉS EXPOSICIO DINOSAURES 7.23

11ESCALA INTERIOR m² 9.80
12EXPOSICIÓ DINOSAURES m² 39.04

16
ESPAI DE PAS m²5.27

13ESCALA EXTERIOR m² 7.83

17
18ESCALA EXTERIOR  12.32 m²

22ESCALA EXTERIOR  12.30 m²

23EXPOSICIÓ ESPAI LLORÍS  47.45 m²

24
25
26
27
28

ESCALA INTERIOR m²11.5731
ESPAI DE PAS m²5.0232

33ESCALA EXTERIOR  12.50 m²

m²35
36ESPAI BOMBES

ESPAI DIPÒSITS 10.26
m²2.92

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  EXTERIOR

m²

m²

657.47
70.09

SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA m²1045.93

m²140.32

m²68.36

m²121,88

m²163.49

m²163.42

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

B - PROPOSTA

A3 1:100 - A1 1:50
B-1.1

Planta Soterrani



-0.13

+1.73

+0.00

VIDRE

1 3

+0.50

-0.63

Inici de la visita

7

8

PLANTA BAIXA

42
5

9

12

6

10

11

Sortida de la visita

+0.00

+1.28

+1.90

C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

+1.72

5

2

1

3

4

Porta d'accés restringit 

Porta amb sistema
antipànic

Accés al soterrani
ús restringit

Zona afectada de carrer

+1.00

+1.37
+659.36
+0.89

+658.31
-0.16

1

2

3

4

+358.47
+0.00

12

10

7

9

4

6

5

8

11

13

36

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS

m²

07

05

09

06

08

10

BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
BANY ADAPTAT
BANY
ESPAI DE PAS
EXPOSICIÓ MEDI NATURAL I ENTORN

11.35
m²5.27
m²23.40
m²4.79
m²2.50
m²

m²

3.00
36.32

PLANTA PRIMERA
14

m²15EXPOSICIÓ DINOSAURES
ESCALA INTERIOR

98.06
m²11.32

PLANTA SEGONA
19 m²

20
EXPOSICIÓ ROMANS
ESCALA INTERIOR

99.57
m²11.29

21ESPAI DE PAS m²5.18

PLANTA TERCERA
m²EXPOSICIÓ RESTAURACIÓ

OFICINA
26.52

m²24.15
RESERVA m²25.24
RESERVA VISITABLE m²8.73
BANY m²1.95

29TALLER RESTAURACIÓ m²11.22
30AULA DIDÀCTICA m²48.86

PLANTA SOTERRANI
01 m²

02
SALA
SALA ASCENSOR

33.81
m²6.91

03CELLER m²26.99

COBERTA
m²34ESPAI INSTAL·LACIONS 11.94

m²ACCÉS EXPOSICIO DINOSAURES 7.23

11ESCALA INTERIOR m² 9.80
12EXPOSICIÓ DINOSAURES m² 39.04

16
ESPAI DE PAS m²5.27

13ESCALA EXTERIOR m² 7.83

17
18ESCALA EXTERIOR  12.32 m²

22ESCALA EXTERIOR  12.30 m²

23EXPOSICIÓ ESPAI LLORÍS  47.45 m²

24
25
26
27
28

ESCALA INTERIOR m²11.5731
ESPAI DE PAS m²5.0232

33ESCALA EXTERIOR  12.50 m²

m²35
36ESPAI BOMBES

ESPAI DIPÒSITS 10.26
m²2.92

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  EXTERIOR

m²

m²

657.47
70.09

SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA m²1045.93

m²140.32

m²68.36

m²121,88

m²163.49

m²163.42

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-1.2B - PROPOSTA

Planta Baixa



+3.14

18
22 24

20

26

33

27

PLANTA PRIMERA

19 21 23

31
28

25

3032
29

34

+3.16
+3.14

+1.72

C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

2

7

6

5

1

4

3

8

1.
2

PAVIMENTACIÓ DETALLADA
AL PROJECTE DE MUSEOGRAFIA

9

VIDRE

19

20

21

18

8

7

17

16

9

10

11

12

13

14

15

5

6

14

16

15

1212

14 17

18

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS

m²

07

05

09

06

08

10

BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
BANY ADAPTAT
BANY
ESPAI DE PAS
EXPOSICIÓ MEDI NATURAL I ENTORN

11.35
m²5.27
m²23.40
m²4.79
m²2.50
m²

m²

3.00
36.32

PLANTA PRIMERA
14

m²15EXPOSICIÓ DINOSAURES
ESCALA INTERIOR

98.06
m²11.32

PLANTA SEGONA
19 m²

20
EXPOSICIÓ ROMANS
ESCALA INTERIOR

99.57
m²11.29

21ESPAI DE PAS m²5.18

PLANTA TERCERA
m²EXPOSICIÓ RESTAURACIÓ

OFICINA
26.52

m²24.15
RESERVA m²25.24
RESERVA VISITABLE m²8.73
BANY m²1.95

29TALLER RESTAURACIÓ m²11.22
30AULA DIDÀCTICA m²48.86

PLANTA SOTERRANI
01 m²

02
SALA
SALA ASCENSOR

33.81
m²6.91

03CELLER m²26.99

COBERTA
m²34ESPAI INSTAL·LACIONS 11.94

m²ACCÉS EXPOSICIO DINOSAURES 7.23

11ESCALA INTERIOR m² 9.80
12EXPOSICIÓ DINOSAURES m² 39.04

16
ESPAI DE PAS m²5.27

13ESCALA EXTERIOR m² 7.83

17
18ESCALA EXTERIOR  12.32 m²

22ESCALA EXTERIOR  12.30 m²

23EXPOSICIÓ ESPAI LLORÍS  47.45 m²

24
25
26
27
28

ESCALA INTERIOR m²11.5731
ESPAI DE PAS m²5.0232

33ESCALA EXTERIOR  12.50 m²

m²35
36ESPAI BOMBES

ESPAI DIPÒSITS 10.26
m²2.92

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  EXTERIOR

m²

m²

657.47
70.09

SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA m²1045.93

m²140.32

m²68.36

m²121,88

m²163.49

m²163.42

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-1.3B - PROPOSTA

Planta Primera



+6.07

EXPOSICIÓ

43

4749

PLANTA SEGONA

35 36 37 38 39 40 41

41

45

42

46 44
4850

+6.07

+6.07

C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

1.
2

PAVIMENTACIÓ DETALLADA
AL PROJECTE DE MUSEOGRAFIA

38

24

25

26

39

37

36

27

30

32

34

29

35

28

31

33

23

16

17

18

20

19

21

23

22

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS

m²

07

05

09

06

08

10

BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
BANY ADAPTAT
BANY
ESPAI DE PAS
EXPOSICIÓ MEDI NATURAL I ENTORN

11.35
m²5.27
m²23.40
m²4.79
m²2.50
m²

m²

3.00
36.32

PLANTA PRIMERA
14

m²15EXPOSICIÓ DINOSAURES
ESCALA INTERIOR

98.06
m²11.32

PLANTA SEGONA
19 m²

20
EXPOSICIÓ ROMANS
ESCALA INTERIOR

99.57
m²11.29

21ESPAI DE PAS m²5.18

PLANTA TERCERA
m²EXPOSICIÓ RESTAURACIÓ

OFICINA
26.52

m²24.15
RESERVA m²25.24
RESERVA VISITABLE m²8.73
BANY m²1.95

29TALLER RESTAURACIÓ m²11.22
30AULA DIDÀCTICA m²48.86

PLANTA SOTERRANI
01 m²

02
SALA
SALA ASCENSOR

33.81
m²6.91

03CELLER m²26.99

COBERTA
m²34ESPAI INSTAL·LACIONS 11.94

m²ACCÉS EXPOSICIO DINOSAURES 7.23

11ESCALA INTERIOR m² 9.80
12EXPOSICIÓ DINOSAURES m² 39.04

16
ESPAI DE PAS m²5.27

13ESCALA EXTERIOR m² 7.83

17
18ESCALA EXTERIOR  12.32 m²

22ESCALA EXTERIOR  12.30 m²

23EXPOSICIÓ ESPAI LLORÍS  47.45 m²

24
25
26
27
28

ESCALA INTERIOR m²11.5731
ESPAI DE PAS m²5.0232

33ESCALA EXTERIOR  12.50 m²

m²35
36ESPAI BOMBES

ESPAI DIPÒSITS 10.26
m²2.92

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  EXTERIOR

m²

m²

657.47
70.09

SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA m²1045.93

m²140.32

m²68.36

m²121,88

m²163.49

m²163.42

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-1.4B - PROPOSTA

Planta Segona



+9.02

51

58

66

PLANTA TERCERA

5452
5553

56

61

57

59

60

6264 63656768

+10.01

6

4

+9.33
3

2

1

5
+9.66

+9.02

ESPAI EXTERIOR SEGUR

C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

Accés a la coberta

1.
2

+9.02

38

42

43

44

39

37

36

27

30

32

34

29

35

28

31

33

41

40

26

27

30

25

24

29

33

28

31

32

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS

m²

07

05

09

06

08

10

BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
BANY ADAPTAT
BANY
ESPAI DE PAS
EXPOSICIÓ MEDI NATURAL I ENTORN

11.35
m²5.27
m²23.40
m²4.79
m²2.50
m²

m²

3.00
36.32

PLANTA PRIMERA
14

m²15EXPOSICIÓ DINOSAURES
ESCALA INTERIOR

98.06
m²11.32

PLANTA SEGONA
19 m²

20
EXPOSICIÓ ROMANS
ESCALA INTERIOR

99.57
m²11.29

21ESPAI DE PAS m²5.18

PLANTA TERCERA
m²EXPOSICIÓ RESTAURACIÓ

OFICINA
26.52

m²24.15
RESERVA m²25.24
RESERVA VISITABLE m²8.73
BANY m²1.95

29TALLER RESTAURACIÓ m²11.22
30AULA DIDÀCTICA m²48.86

PLANTA SOTERRANI
01 m²

02
SALA
SALA ASCENSOR

33.81
m²6.91

03CELLER m²26.99

COBERTA
m²34ESPAI INSTAL·LACIONS 11.94

m²ACCÉS EXPOSICIO DINOSAURES 7.23

11ESCALA INTERIOR m² 9.80
12EXPOSICIÓ DINOSAURES m² 39.04

16
ESPAI DE PAS m²5.27

13ESCALA EXTERIOR m² 7.83

17
18ESCALA EXTERIOR  12.32 m²

22ESCALA EXTERIOR  12.30 m²

23EXPOSICIÓ ESPAI LLORÍS  47.45 m²

24
25
26
27
28

ESCALA INTERIOR m²11.5731
ESPAI DE PAS m²5.0232

33ESCALA EXTERIOR  12.50 m²

m²35
36ESPAI BOMBES

ESPAI DIPÒSITS 10.26
m²2.92

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  EXTERIOR

m²

m²

657.47
70.09

SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA m²1045.93

m²140.32

m²68.36

m²121,88

m²163.49

m²163.42

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-1.5B - PROPOSTA

Planta Tercera



C
A

R
R

E
R

 D
E

L 
M

U
S

E
U

PLANTA COBERTA

+11.70

33%

27%

27%

20%

R
E

C
O

R
R

E
G

U
T 

LI
N

IA
 D

E
 V

ID
A

34

35

PLANTA BAIXA
04

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS

m²

07

05

09

06

08

10

BOTIGA
RECEPCIÓ
VESTÍBUL
BANY ADAPTAT
BANY
ESPAI DE PAS
EXPOSICIÓ MEDI NATURAL I ENTORN

11.35
m²5.27
m²23.40
m²4.79
m²2.50
m²

m²

3.00
36.32

PLANTA PRIMERA
14

m²15EXPOSICIÓ DINOSAURES
ESCALA INTERIOR

98.06
m²11.32

PLANTA SEGONA
19 m²

20
EXPOSICIÓ ROMANS
ESCALA INTERIOR

99.57
m²11.29

21ESPAI DE PAS m²5.18

PLANTA TERCERA
m²EXPOSICIÓ RESTAURACIÓ

OFICINA
26.52

m²24.15
RESERVA m²25.24
RESERVA VISITABLE m²8.73
BANY m²1.95

29TALLER RESTAURACIÓ m²11.22
30AULA DIDÀCTICA m²48.86

PLANTA SOTERRANI
01 m²

02
SALA
SALA ASCENSOR

33.81
m²6.91

03CELLER m²26.99

COBERTA
m²34ESPAI INSTAL·LACIONS 11.94

m²ACCÉS EXPOSICIO DINOSAURES 7.23

11ESCALA INTERIOR m² 9.80
12EXPOSICIÓ DINOSAURES m² 39.04

16
ESPAI DE PAS m²5.27

13ESCALA EXTERIOR m² 7.83

17
18ESCALA EXTERIOR  12.32 m²

22ESCALA EXTERIOR  12.30 m²

23EXPOSICIÓ ESPAI LLORÍS  47.45 m²

24
25
26
27
28

ESCALA INTERIOR m²11.5731
ESPAI DE PAS m²5.0232

33ESCALA EXTERIOR  12.50 m²

m²35
36ESPAI BOMBES

ESPAI DIPÒSITS 10.26
m²2.92

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL
SUPERFÍCIE TOTAL  EXTERIOR

m²

m²

657.47
70.09

SUPERFÍCIE TOTAL  CONSTRUÏDA m²1045.93

m²140.32

m²68.36

m²121,88

m²163.49

m²163.42

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-1.6B - PROPOSTA

Planta Coberta



+659.36

+660.02

+1.33

ALÇAT CAN SERRA, CARRER MAJOR

+1.72

+659.36

+9.02

+3.22

+6.07

ALÇAT CAN SERRA, CARRER MUSEU

+658.47

PB (0.00m)

P1

P2

P3

PB' 
660

661

662

663

664

659

658

657

656

655

665

666

667

668

669

670

671

672

P3'

(+658.47m)

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-2.1B - PROPOSTA

Alçat Can Serra



+657.87

+658.99

+0.00

+9.02

+3.22

+6.07

ALÇAT CARRER DEL MUSEU

+358.47
+0.00

+358.78+358.73

+658.80

3.
00

COTA ORIGINAL CARRER

PB (0.00m)

P1

P2

P3

PB' 
660

661

662

663

664

659

658

657

656

655

665

666

667

668

669

670

671

672

P3'

(+658.47m)

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-2.2B - PROPOSTA

Alçat Museu



+1.31
+659.75

+1.92
+660.41

ALÇAT EDIFICI MUSEU, FAÇANA INTERIOR

+9.02

+3.14

+6.07

PB (0.00m)

P1

P2

P3

PB' 
660

661

662

663

664

659

658

657

656

655

665

666

667

668

669

670

671

672

P3'

(+658.47m)

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-2.3B - PROPOSTA

Alçat Museu - Pati interior



+0.00

+3.14

+6.07

+8.97

SECCIÓ TRANSVERSAL 1, MUSEU

+11.72

2.
04

0.
51

0.
49

3.
97

0.
26

2.
68

0.
2

1.
02

3.
14

2.
31

0.
72

2.
18

0.
81

2.
12

0.
98

2.
19

2.
3

+9.02

+0.00

+3.14

+6.07

SECCIÓ LONGITUDINAL 1, MUSEU

2.
87

0.
27

2.
68

0.
25

2.
66

0.
29

3.
39

2.
87

0.
27

2.
68

0.
25

2.
66

0.
28

PB (0.00m)

P1

P2

P3

PB' 
660

661

662

663

664

659

658

657

656

655

665

666

667

668

669

670

671

672

P3'

(+658.47m)

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-3.1B - PROPOSTA

Secció Tranversal 1
Secció Longitudinal 1



+9.02

+0.00

+3.14

+6.07

SECCIÓ TRANSVERSAL 2, CAN SERRA - MUSEU

0.
16

0.
31

0.
16

0.
16

+358.47
+0.00

+358.78

+3.16

+9.02

+6.07

+1.72

3
2.

33

1.
01

PB (0.00m)

P1

P2

P3

PB' 
660

661

662

663

664

659

658

657

656

655

665

666

667

668

669

670

671

672

P3'

(+658.47m)

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-3.2B - PROPOSTA

Secció Tranversal 2



+9.02

+6.07

SECCIÓ LONGITUDINAL 2, CAN SERRA

+10.01

+1.72

+3.163.
97

0.
38

2.
57

0.
38

3.
82

0.
64

3.
97

0.
38

3.
56

0.
38

PB (0.00m)

P1

P2

P3

PB' 
660

661

662

663

664

659

658

657

656

655

665

666

667

668

669

670

671

672

P3'

(+658.47m)

SECCIÓ TRANSVERSAL 3, CAN SERRA

+10.01

+6.07

+3.16

+1.72

B
_c

on
ca

_p
ro

po
st

a.
dw

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50
B-3.3B - PROPOSTA

Secció Tranversal 3
Secció Longitudinal 2



PLANTA BAIXA

A1

B

B

PLANTA SEGONA

A1

B B

C

PLANTA PRIMERA

A1

B
B

PLANTA TERCERA

B B

B

C

A1

PLANTA COBERTA

B

B

A1

C

A1

DIVISIÓ EN LOTS

LOT A1 - INTERIOR MUSEU

LOT A2 - MUSEOGRAFIA

 LOT B1 - AMPLIACIÓ

LOT B2 - AMPLACIÓ

LOT C - INTERIORS I INSTAL·LACIONS

B
_c

on
ca

_f
as

es
.d

w
g

P
ro

pi
et

at
 d

e 
Fe

u 
i G

od
oy

 A
rq

ui
te

ct
es

 S
LP

. L
a 

ut
ilit

za
ci

ó 
to

ta
l o

 p
ar

ci
al

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t, 
ai

xí
 c

om
 q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó 

o 
ce

ss
ió

 a
 te

rc
er

s,
 re

qu
er

irà
 la

 p
rè

vi
a 

au
to

rit
za

ci
ó 

ex
pr

es
sa

 d
el

s 
se

us
 a

ut
or

s,
 q

ue
da

nt
 e

n 
to

t c
as

 p
ro

hi
bi

da
 q

ua
ls

ev
ol

 m
od

ifi
ca

ci
ó 

un
ila

te
ra

l d
el

 m
at

ei
x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:250 - A1 1:500
B-4.1B - PROPOSTA

Fases de projecte



6

6

6

4

8

8

8

8

9

16

PLANTA BAIXA

REBAIX D'UN TRAM DE 

ACTUACIÓ MUNICIPAL
CARRER 

+358.47
+0.00

+359.36
+0.89

+358.31
-0.16

Enderrocs

Desmuntatge de coberta de teules, per a
impermeabilitació i sanejament de la coberta i
posterior col·locació

Enderroc de coberta amb de teula ceràmica,
sostre de biguetes de formigó i entrebigat
ceràmic

Retirada de taulers de fusta
Arrencada de fusteries i serralleria

1

2

3

4

5 Retirada de sanitaris
Desmuntatge d'elements de fusta
Enderroc d'envà ceràmic de maó foradat
(e=10cm)

7

Enderroc total/parcial de mur de pedra
Regularització del forjat per a pavimentar9

6

8

Repicat d'acabats de façana
Enderroc d'elements sortints a façana

10

11

12 Retirada/modificació de les instal·lacions
obsoletes

Obertures i forats massisats13

14 Rebaix de la cota carrer. Intervenció
municipal

15 Excavació per a fonamentació escala i
ancoratges en façana

16 Obertura forat al forjat per a instal·lacions
17 Retirada del paviment existent
18 Retirada/modificació de les canals de recolllida

d'aigua
19 Retirada/modificació element estructural

4

8

8

4

4

4

FAÇANA CARRER MAJOR EDIFICI 1

11

4

13

4

4

4

FAÇANA CARRER DEL MUSEU EDIFICI 1

1_
co

nc
a_

en
de

rr
oc

s_
re

pl
an

te
ig

.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

1 - ENDERROCS I REPLANTEIG 

A3 1:100 - A1 1:50Planta Baixa
1-1.1Alçats Can Serra



4

4

4

4

4

8

8

5
7

16

17

16

PLANTA PRIMERA

5

AMPLE LLIURE
80cm 

0.
9

AMPLE LLIURE
80cm 

1.2

4

Enderrocs

Desmuntatge de coberta de teules, per a
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posterior col·locació

Enderroc de coberta amb de teula ceràmica,
sostre de biguetes de formigó i entrebigat
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Enderroc d'elements sortints a façana

10

11

12 Retirada/modificació de les instal·lacions
obsoletes

Obertures i forats massisats13

14 Rebaix de la cota carrer. Intervenció
municipal

15 Excavació per a fonamentació escala i
ancoratges en façana

16 Obertura forat al forjat per a instal·lacions
17 Retirada del paviment existent
18 Retirada/modificació de les canals de recolllida

d'aigua
19 Retirada/modificació element estructural

8

8

12

FAÇANA A PATI EDIFICI 2

4

1

2

4

4

8

14

4

FAÇANA CARRER DEL MUSEU EDIFICI 2

18

1_
co

nc
a_

en
de

rr
oc

s_
re

pl
an

te
ig

.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50Planta Primera
Alçats Museu 1-1.21 - ENDERROCS I REPLANTEIG 



4

4

4

4

4

8

8
16

16

4

16

PLANTA SEGONA

AMPLE LLIURE
80cm 

0.
9

AMPLE LLIURE
80cm 

1.2

Enderrocs

Desmuntatge de coberta de teules, per a
impermeabilitació i sanejament de la coberta i
posterior col·locació

Enderroc de coberta amb de teula ceràmica,
sostre de biguetes de formigó i entrebigat
ceràmic

Retirada de taulers de fusta
Arrencada de fusteries i serralleria

1

2

3

4

5 Retirada de sanitaris
Desmuntatge d'elements de fusta
Enderroc d'envà ceràmic de maó foradat
(e=10cm)

7

Enderroc total/parcial de mur de pedra
Regularització del forjat per a pavimentar9

6

8

Repicat d'acabats de façana
Enderroc d'elements sortints a façana

10

11

12 Retirada/modificació de les instal·lacions
obsoletes

Obertures i forats massisats13

14 Rebaix de la cota carrer. Intervenció
municipal

15 Excavació per a fonamentació escala i
ancoratges en façana

16 Obertura forat al forjat per a instal·lacions
17 Retirada del paviment existent
18 Retirada/modificació de les canals de recolllida

d'aigua
19 Retirada/modificació element estructural

1

4

SECCIÓ TRANSVERSAL 1

9

8
13

2

SECCIÓ TRANSVERSAL 2

8

14

8

8

8

4

1
_
c
o
n
c
a
_
e
n
d
e
r
r
o
c
s
_
r
e
p
l
a
n
t
e
i
g
.
d
w

g

P
r
o
p
i
e
t
a
t
 
d
e
 
F

e
u
 
i
 
G

o
d
o
y
 
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e
s
 
S

L
P

.
 
L
a
 
u
t
i
l
i
t
z
a
c
i
ó
 
t
o
t
a
l
 
o
 
p
a
r
c
i
a
l
 
d
'
a
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m

e
n
t
,
 
a
i
x
í
 
c
o
m

 
q
u
a
l
s
e
v
o
l
 
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
 
o
 
c
e
s
s
i
ó
 
a
 
t
e
r
c
e
r
s
,
 
r
e
q
u
e
r
i
r
à
 
l
a
 
p
r
è
v
i
a
 
a
u
t
o
r
i
t
z
a
c
i
ó
 
e
x
p
r
e
s
s
a
 
d
e
l
s
 
s
e
u
s
 
a
u
t
o
r
s
,
 
q
u
e
d
a
n
t
 
e
n
 
t
o
t
 
c
a
s
 
p
r
o
h
i
b
i
d
a
 
q
u
a
l
s
e
v
o
l
 
m

o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
u
n
i
l
a
t
e
r
a
l
 
d
e
l
 
m

a
t
e
i
x
.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 

Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:

Anna Feu i Jordana

Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE LA

CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona

arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50Planta Segona

Seccions

1-1.3

1 - ENDERROCS I REPLANTEIG 



4

4

7

7

3

8

8

8

8

ENDERROC ESCALES 

13

16

16

4

16

PLANTA TERCERA

AMPLE LLIURE
80cm 1.

21

AMPLE LLIURE
120cm 

1.2

17

17

4

Enderrocs

Desmuntatge de coberta de teules, per a
impermeabilitació i sanejament de la coberta i
posterior col·locació

Enderroc de coberta amb de teula ceràmica,
sostre de biguetes de formigó i entrebigat
ceràmic

Retirada de taulers de fusta
Arrencada de fusteries i serralleria

1

2

3

4

5 Retirada de sanitaris
Desmuntatge d'elements de fusta
Enderroc d'envà ceràmic de maó foradat
(e=10cm)

7

Enderroc total/parcial de mur de pedra
Regularització del forjat per a pavimentar9

6

8

Repicat d'acabats de façana
Enderroc d'elements sortints a façana

10

11

12 Retirada/modificació de les instal·lacions
obsoletes

Obertures i forats massisats13

14 Rebaix de la cota carrer. Intervenció
municipal

15 Excavació per a fonamentació escala i
ancoratges en façana

16 Obertura forat al forjat per a instal·lacions
17 Retirada del paviment existent
18 Retirada/modificació de les canals de recolllida

d'aigua
19 Retirada/modificació element estructural

6

4

4

4

4

8

SECCIÓ LONGITUDINAL 1, CAN SERRA

1

2

16

PLANTA COBERTA

1_
co

nc
a_

en
de

rr
oc

s_
re

pl
an

te
ig

.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

1 - ENDERROCS I REPLANTEIG 

A3 1:100 - A1 1:50Planta Tercera
Seccions 1-1.4



0.83 1.02
1.71

0.
76

1.
33

1.
16

1.
28

0.
59

0.
84

1.
24

3.
35

0.5
1.98

0.93

1.37

2.92

1.
62

0.53 0.9 1.55

1.
930.
7

1.
59

1.52

2.34

0.
5

1.
2

3.11.52

1.
88

1.
65

0.48

1.37

0.
28

1

3.98

1.13

1.
27

2.3

0.8
1.00

1.
58

1.
96

1.
53

1.
1

0.
28

0.
29

0.36

1_
co

nc
a_

en
de

rr
oc

s_
re

pl
an

te
ig

.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50Planta Baixa
1-2.11 - ENDERROCS I REPLANTEIG 



0.
66

0.
84

0.96

0.
32

3.59
0.69

3.49

1.
59

1.52

1.37

0.
28

1

3.98

1.13

0.
94

1.
2

1.
2

0.
78

1.
62

0.65

0.
48

0.68

1.00

0.
28

1.00

2.13

4.
86

1.
12

0.
9

0.
98

0.
34

0.
9

0.
57

B

A

91

27

27

91

Ø130 EXTRACCIÓ

Ø100 SANEJAMENT

Ø130 RETORN

Ø100 PLUVIALS

Ø75 SANEJAMENT

Ø50 CLIMATITZACIÓ
Ø50 CLIMATITZACIÓ

A

B

Ø75 PROTECCIÓ INCENDIS

23

97

1_
co

nc
a_

en
de

rr
oc

s_
re

pl
an

te
ig

.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50Planta Primera
1-2.21 - ENDERROCS I REPLANTEIG 



1.
59

1.52

0.
95

0.
68

0.
84

0.
52

0.
82

1.
2

1.
11

1.
2

0.96

0.
57

3.81

3.
29

4.
41

3.81.17

0.
6

0.
32

3.
18

0.94
1.2

0.
82

0.
9

0.
99

0.
25

0.
9

1.00

0.
28

1.00

2.13

4.
86

1.
12

1.
12

2.
24

C

B

A

52

110

48

91

27

91

27

Ø130 EXTRACCIÓ

Ø100 SANEJAMENT

Ø130 RETORN

Ø100 PLUVIALS

Ø75 SANEJAMENT

Ø50 CLIMATITZACIÓ
Ø50 CLIMATITZACIÓ
Ø50 CLIMATITZACIÓ
Ø50 CLIMATITZACIÓ

Ø200 ADMISSIÓ
Ø200 ADMISSIÓ

Ø200 ADMISSIÓ

Ø200 EXTRACCIÓ
Ø200 EXTRACCIÓ

Ø200 EXTRACCIÓ

Ø75 X2 SANEJAMENT

Ø100 RETORN

A

B

C

Ø75 PROTECCIÓ INCENDIS

97

25

1_
co

nc
a_

en
de

rr
oc

s_
re

pl
an

te
ig

.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50Planta Segona
1-2.31 - ENDERROCS I REPLANTEIG 



1.
59

1.52

5.26

2.
26

3.36

2.58

0.
58

0.
96

0.
84

0.
52

1.20
3.84

2.74

3.
13

0.5

1.
37

0.
9

0.
96

3.38

0.
45

2.
86

3.
07

2.47
0.9 0.56

1.
44

1.
2

0.870.80.8

7.76

1

0.
85

1.66
3

0.9
2.46

6.
64

1.82 2.98

0.
65

5.5

5.36

5.21

1.02

0.6
0.6

0.
77

0.2

1
1.

12
0.

83

1.
18

0.
78

2.
99

1.
2

0.
94

0.
92

1.
2

0.62

0.68

1.
21

1.00

0.
28

1.00

2.13

4.
86

1.
12

1.
12

0.05

2.
24

C

B

A

51 60

185

26
26 30

30

20

77

Ø130 EXTRACCIÓ

Ø100 SANEJAMENT

Ø130 RETORN

Ø100 PLUVIALS

Ø75 SANEJAMENT

Ø50 CLIMATITZACIÓ
Ø50 CLIMATITZACIÓ
Ø50 CLIMATITZACIÓ
Ø50 CLIMATITZACIÓ

Ø200 ADMISSIÓ
Ø200 EXTRACCIÓ

Ø200 IMPULSSIÓ
Ø200 RETORN

Ø200 ADMISSIÓ
Ø200 EXTRACCIÓ

Ø100 RETORN

A

B

C

Ø75 PROTECCIÓ INCENDIS

91

19

1_
co

nc
a_

en
de

rr
oc

s_
re

pl
an

te
ig

.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50Planta Tercera
1-2.41 - ENDERROCS I REPLANTEIG 



3.96

2.
92

1

0.
85

1.29

1

4.11

11
.8

7

4.
14

10.57

0.
69

6.
2

0.67

1.
15

2.13

4.
86

2.41

5.
07

1.73

1.
15

1.
15

1.
15

1.
15

0.54

1.22

0.51

0.48

0.
37

1_
co

nc
a_

en
de

rr
oc

s_
re

pl
an

te
ig

.d
w

g
P

ro
pi

et
at

 d
e 

Fe
u 

i G
od

oy
 A

rq
ui

te
ct

es
 S

LP
. L

a 
ut

ilit
za

ci
ó 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t, 

ai
xí

 c
om

 q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó 
o 

ce
ss

ió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
 p

rè
vi

a 
au

to
rit

za
ci

ó 
ex

pr
es

sa
 d

el
s 

se
us

 a
ut

or
s,

 q
ue

da
nt

 e
n 

to
t c

as
 p

ro
hi

bi
da

 q
ua

ls
ev

ol
 m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50Planta Coberta
1-2.51 - ENDERROCS I REPLANTEIG 









ALÇAT CAN SERRA, CARRER MAJOR

03
Be

01
Ae

05
Be

R1
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ALÇAT CAN SERRA, CARRER MUSEU

06
Be

02
Ae

01
Ae

R1

F1

Aixecament de teula àrab per a posterior reutilització,
col·locació sobre estructura existent de la barrera de vapor,
aillament tèrmic gruix de 80mm + 19mm tipus ondutherm,
tauler impermeable tipus onduline acabat amb teula àrab.
Fals sostre de plaques de guix laminat amb aïllament interior.

Coberta inclinada amb estructura de biguetes prefabricades
de formigó, bissells ceràmics, barrera de vapor, aillament
tèrmic, gruix de 80mm + 19mm tipus ondutherm de llana
mineral, tauler tipus onduline, acabat amb teula àrab.
Fals sostre de plaques de guix laminat amb aïllament interior.

Coberta plana invertida amb biguetes prefabricades de
formigó, cassetons ceràmics,  capa de compressió de
50mm, formigó alleugerit per a pendents (d=300kg/m3),
làmina impermeable, capa separadora, 100mm d'aïllament
tèrmic tipus XPS i paviment ceràmic sobre morter.

Façanes

Façana de doble full amb càmara d'aire i aïllament tèrmic,
acabat arrebossat de morter tècnic de calç hidràulica natural,
de color a definir per la DF, de 15 mm de gruix.
Aïllament llana mineral  de 8cm, Cambra d'aire de 5cm

Cobertes i remats

Fusteria exterior

Contacte amb el terreny

Solera de 6cm de formigó sobre recrescut, amb malla
electrosoldada de Ø6mm de 15x15cm

Serralleria exterior

Fusteries de fusta laminada

Mur cortina d'alumini

Serralleria d'acer pintada
(veure planilla de fusteries)

Cota d'acabat de la solera0.00

Tapiat de les obertures existents amb doble full de maò
perforat de 90x140x280mm arrebossat interior

Portes tallafocs

Arrebossat de morter de calç,  de color a definir per la DF, de
15 mm de gruix

Revestiment

Ae

Se

Be

Ce

C1

C2

C3

F2

S1

F1

R1

Aïllament de la coberta existent amb llana mineral, col·locat
interiorment entre les bigues de fusta.

C4

50

1

2

5

1- Acabat arrebossat morter de calç
2- Maó 90x140x280mm
3- Cambra d'aire no ventilada
4- Aïllament llana mineral
5- Acabat enguixat

3

4

1

1

2

31
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Alçats



ALÇAT CARRER DEL MUSEU

04
Be

04
Be

04
Be

04
Be

02
Be

01
Be

DETALL 01 DETALL 03DETALL 02 DETALL 02

01
Se

01
Se

01
Se

01
Se

F2

C2

C3

C1

01
Ce

01
Ce

01
Ce

F2

DETALL 04

F1

1

1- Acabat arrebossat morter de calç
2- Maó 90x140x280mm
3- Cambra d'aire no ventilada
4- Aïllament llana mineral
5- Acabat enguixat

2 3 4 2 5
DETALL 01

+11,64m

Aixecament de teula àrab per a posterior reutilització,
col·locació sobre estructura existent de la barrera de vapor,
aillament tèrmic gruix de 80mm + 19mm tipus ondutherm,
tauler impermeable tipus onduline acabat amb teula àrab.
Fals sostre de plaques de guix laminat amb aïllament interior.

Coberta inclinada amb estructura de biguetes prefabricades
de formigó, bissells ceràmics, barrera de vapor, aillament
tèrmic, gruix de 80mm + 19mm tipus ondutherm de llana
mineral, tauler tipus onduline, acabat amb teula àrab.
Fals sostre de plaques de guix laminat amb aïllament interior.

Coberta plana invertida amb biguetes prefabricades de
formigó, cassetons ceràmics,  capa de compressió de
50mm, formigó alleugerit per a pendents (d=300kg/m3),
làmina impermeable, capa separadora, 100mm d'aïllament
tèrmic tipus XPS i paviment ceràmic sobre morter.

Façanes

Façana de doble full amb càmara d'aire i aïllament tèrmic,
acabat arrebossat de morter tècnic de calç hidràulica natural,
de color a definir per la DF, de 15 mm de gruix.
Aïllament llana mineral  de 8cm, Cambra d'aire de 5cm

Cobertes i remats

Fusteria exterior

Contacte amb el terreny

Solera de 6cm de formigó sobre recrescut, amb malla
electrosoldada de Ø6mm de 15x15cm

Serralleria exterior

Fusteries de fusta laminada

Mur cortina d'alumini

Serralleria d'acer pintada
(veure planilla de fusteries)

Cota d'acabat de la solera0.00

Tapiat de les obertures existents amb doble full de maò
perforat de 90x140x280mm arrebossat interior

Portes tallafocs

Arrebossat de morter de calç,  de color a definir per la DF, de
15 mm de gruix

Revestiment

Ae

Se

Be

Ce

C1

C2

C3

F2

S1

F1

R1

Aïllament de la coberta existent amb llana mineral, col·locat
interiorment entre les bigues de fusta.

C4

50

1

2

5

1- Acabat arrebossat morter de calç
2- Maó 90x140x280mm
3- Cambra d'aire no ventilada
4- Aïllament llana mineral
5- Acabat enguixat

3

4

1

1

2

31

Coberta inclinada
1- Teules ceràmiques
2- Onduline o equivalent
3- Ondutherm o equivalent 80+19
4- Barrera de vapor
5- Bisells ceràmics 40mm +
arrebosstats 10mm
6- Biguetes autoportants de formigó
7- Fals sostre de 12.5mm amb aïllament
160mm de llana mineral

1

2

3
4
5

6

7

8- Arrebossat exterior

98

9- Mur de pedra 50cm

10

10- Acabat enguixat

DETALL 02

+11,64m

1

2

3
4
5

6

7

Coberta inclinada
1- Teules ceràmiques

2- Onduline o equivalent
3- Ondutherm o equivalent

4- Barrera de vapor
5- Bisells ceràmics 40mm +

arrebosstats 10mm
6- Biguetes autoportants de formigó

7- Fals sostre de 12.5mm amb aïllament
160mm de llana mineral

8

9
10
11
12

Coberta passera
8- Panell clipat Eurodesign CS o similar
9- Llana mineral 20mm d>100kg/m2
10- Ondutherm 80+19mm o equivalent
11- Barrera de vapor
12- Panel CLT 90mm

DETALL 03

+11,64m

1

1- Acabat arrebossat morter de calç
2- Maó 90x140x280mm

3- Cambra d'aire no ventilada
4- Aïllament llana mineral

5- Acabat enguixat

23425

165

7

6- Mur de pedra existent 50cm
7- Base de morter per a la remunta

DETALL 06'
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Alçats
3-2Detalls remats coberta



01
Ae

02
Ae

01
Ce

04
Be

05
Be

06
Be

04
Be

04
Be

04
Be

C4

C1

C3

C2

F2

F2

+1.73

01
Be

02
Be

03
Be

F1

F1

S1

03
Se

Aixecament de teula àrab per a posterior reutilització,
col·locació sobre estructura existent de la barrera de vapor,
aillament tèrmic gruix de 80mm + 19mm tipus ondutherm,
tauler impermeable tipus onduline acabat amb teula àrab.
Fals sostre de plaques de guix laminat amb aïllament interior.

Coberta inclinada amb estructura de biguetes prefabricades
de formigó, bissells ceràmics, barrera de vapor, aillament
tèrmic, gruix de 80mm + 19mm tipus ondutherm de llana
mineral, tauler tipus onduline, acabat amb teula àrab.
Fals sostre de plaques de guix laminat amb aïllament interior.

Coberta plana invertida amb biguetes prefabricades de
formigó, cassetons ceràmics,  capa de compressió de
50mm, formigó alleugerit per a pendents (d=300kg/m3),
làmina impermeable, capa separadora, 100mm d'aïllament
tèrmic tipus XPS i paviment ceràmic sobre morter.

Façanes

Façana de doble full amb càmara d'aire i aïllament tèrmic,
acabat arrebossat de morter tècnic de calç hidràulica natural,
de color a definir per la DF, de 15 mm de gruix.
Aïllament llana mineral  de 8cm, Cambra d'aire de 5cm

Cobertes i remats

Fusteria exterior

Contacte amb el terreny

Solera de 6cm de formigó sobre recrescut, amb malla
electrosoldada de Ø6mm de 15x15cm

Serralleria exterior

Fusteries de fusta laminada

Mur cortina d'alumini

Serralleria d'acer pintada
(veure planilla de fusteries)

Cota d'acabat de la solera0.00

Tapiat de les obertures existents amb doble full de maò
perforat de 90x140x280mm arrebossat interior

Portes tallafocs

Arrebossat de morter de calç,  de color a definir per la DF, de
15 mm de gruix

Revestiment

Ae

Se

Be

Ce

C1

C2

C3

F2

S1

F1

R1

Aïllament de la coberta existent amb llana mineral, col·locat
interiorment entre les bigues de fusta.

C4

50

1

2

5

1- Acabat arrebossat morter de calç
2- Maó 90x140x280mm
3- Cambra d'aire no ventilada
4- Aïllament llana mineral
5- Acabat enguixat

3

4

1

1

2

31

Coberta inclinada C1 C2

1- Teules ceràmiques
2- Onduline o equivalent
3- Ondutherm o equivalent
4- Barrera de vapor
5- Bisells ceràmics 40mm + arrebosstats 10mm
6- Biguetes autoportants de formigó
7- Fals sostre de 12.5mm amb aïllament 160mm
de llana mineral

1

2

3
4
5

6

7

Coberta plana invertida C3

1- Paviment ceràmic sobre morter 80mm
2- Aïllament tèrmic XPS 100mm
3- Làmina impermeable
4-Formigó de pendents entre 50-100mm
5- Capa de compressió 50mm
6- Biguetes autoportants de formigó amb
revoltons ceràmics 200mm
7- Enguixat interior 10-15mm
8-Làmina separadora

1

2
3
4
5
6

7

8

8

1

2

3
4

5

6- Acabat arrebossat morter de calç
5- Maó 90x140x280mm

2- Envà ceràmic 70mm
1- Acabat enguixat

3- Aïllament llana mineral 80mm

DETALL 05

Coberta plana invertida C3

1- Paviment ceràmic sobre morter 80mm
2- Aïllament tèrmic XPS 100mm

3- Làmina impermeable
4-Formigó de pendents entre 50-100mm

5- Capa de compressió 50mm
6- Biguetes autoportants de formigó amb

revoltons ceràmics 200mm
7- Enguixat interior 10-15mm

8- Maó 90x140x280mm
9- Arrebossat de morter de calç

10.-Làmina separadora

8
9

DETALL 06

165

7

6- Mur de pedra existent 50cm
7- Base de morter per a la remunta

DETALL 06'

1

2

3
4

5
6

7

10

10

SECCIÓ TRANSVERSAL 1, MUSEU

DETALL 05

DETALL 06
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Detalls coberta 3-3



Ae-01 
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

1
fixe
C

Situació P1-2-3 Carrer Museu Sud
Vidre 6 - 16 - 44.1 baix emissiu + argó
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte 2 (B) 2

(ext-int)

SE ≤ 1,5 W/m²K

≥ 33 dBA

2 (B) 2

1 W/m²K

37 dBA

Ae-02 
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

1
fixe
C

Situació P1-2-3 Carrer Museu Nord
Vidre
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte

(ext-int)

Factor solar  g=0.50
2 (B) 2

NO ≤ 1,5 W/m²K

≥ 33 dBA

2 (B) 2

1 W/m²K

37 dBA

Factor solar  g=0.50

6 - 16 - 44.1 baix emissiu

Classe 5A Classe Re1500
Classe 3 Classe 3 Classe AE
Classe 5A

3.01

0.95

8.
89

2.
99

0.98 0.94

8.
29

0.
6

3.01

0.95

8.
89

2.
99

0.980.94

8.
29

0.
6

Classe Re1500
Classe AE

Ferratges

Ba Barra antipànic d'acer inoxidable matisat.
C Conjunt de ferratges a joc amb la fusteria
Fi Frontisses d'acer inoxidable matisat.
Mi Maneta d'acer inoxidable matisat.
P Pany amb clau mestrejada.
R Retenidor de porta.
Te Tirador encastat d'acer inoxidable matisat.
Tp Topall d'acer inoxidable matisat fixat al paviment mecànicament.
Tr Tancaportes d'acer inoxidable matisat amb retenidor.

Fusteries de Fusta Laminada

Finestres i portes exteriors de fusta laminada de pi melis, d'amplada
70mm i bastiment de fusta laminat de 90-110mm Amb triple junta de
goma (2 d'estanqueitat + 1 trencament de so). Amb ferratges, ribets i
tapajunts.

- Prestacions mínimes:
Permeabilitat a l'aire segons EN 12207/2000
Estanqueitat a l'aigua segons EN 12208/2000
Resistència al vent segons EN 12210/2000   
Transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K

- Tractament superficial:
Tractament insecticida-fungicida. Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

Mur cortina d'Alumini

Mur cortina compost per muntants de dimensions 150x18mm i
travessers de 150x18mm (segons càlculs adjunts a la memòria) d'alumini
extruït d'aleació 6063 T-5 segons EN UNE 38-337 i temple T5, de paret
d'alumini del perfil de gruix de 2,6 mm. Estructura autoportant composta
per muntants i travessers tipus EQUITY de Cortizo o equivalent. Amb
ruptura de pont tèrmic. Sistema de vidre fix.

- Prestacions:
Permeabilitat a l'aire segons EN 12152/153 Classe AE
Estanqueitat a l'aigua segons EN 121154/155 Classe RE1500
Resistència al vent segons EN 12179/13116  2000Pa (disseny)

3000Pa (seguretat)

- Tractament superficial:
Lacat complert garantitzat amb el segell QUALICOAT amb un gruix
d'entre 60 i 100 micres, color a definir per la DF

- L'amplada lliure de pas de les portes ha de ser com a
          mínim de 80cm.
- Tots els elements tindran la quantitat de mecanismes

necessaris per a garantir el seu bon funcionament en 
funció de l'obertura prevista.

- Les portes batents tindran una doble frontissa a la part
superior.

- Es validaran en obra tots els gruixos dels vidres pel
compliment dels seus requeriments mecànics.

- Els colors i els acabats de tots els elements seran
escollits per la DF.

- Tots els productes tindran el marcatge CE, de
conformitat amb la directiva 89/106/CEE de productes
de la construcció.

- Les dimensions són orientatives. S'hauran de comprovar
a l'obra.

Porta tallafocs

Porta metàl·lica amb requeriments al foc EI90, formada per:
- Xapa a doble cara d'acer galvanitzat amb ànima d'aïllament
- Bastiment d'acer galvanitzat i junta intumescent perimetral.
- EI2-45-C5

Ae

Be

Ce

Serralleria d'acer pintada
Marc per a les obertures d'acer galvanitzat, amb barana de
barrots i pletines incorporada

Se

Se-01 
Unitats
Obertura
Ferramentes

4
fixe
-

Situació P3 Carrer Museu
Acabats

Altres

Pintat

Marc d'acer galvanitzat en calent
de 6mm de gruix.

21
0

50

10
4

11
0

50
6

21
0

119

110

10

Se-02 
Unitats
Obertura
Ferramentes

1
1 batent

Situació
Acabats

C P
Coberta
acer galvanitzat, acabat pintat

11
7

70

Altres

Se-03
Unitats
Obertura
Ferramentes

1
1 batent

Situació
Acabats

C P
PB pati
acer galvanitzat, acabat pintat

Altres

13
6

70

Unitats
Obertura
Ferramentes

4
fixe
-

Situació P3 Carrer Museu
Acabats

Altres

Pintat

Baran d'acer de barres,
separades 9cm, formada per
pletines de 50mm d'ample i 6mm
de gruix formant un marc on s'hi
soldaran barres de diamentre
10mm. Fabricat a taller,
galvanitzat en calent i pintat.

Se-01 

110

10
4
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Fusteries exteriors 
Serralleria exterior 3-4



Be-04 
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

4
2 batents
Fi  C

Situació P3 edifici Museu
Vidre
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte 3 (B) 3

(ext-int)

SO ≤ 2,5 W/m²K

2 (B) 2

1,3 W/m²K

31 dBA

2.
1

1.18

Be-01
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

1
fixe

Situació PB edifici Museu
Vidre 44.1 - 16 - 44.1 baix emissiu
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte

(ext-int)

Be-02 
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

1
1 batent + 1 fixe
P  Mi  C Tr Tp

Situació PB edifici Museu

1u amb pany per

Vidre
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte

accés de bombers

(ext-int)

2.
56

2.52

1.04 0.54 0.54

Be-03 
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

1
fixe
-

Situació PB Edifici Can Serra
Vidre
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte

(ext-int)

1.77

1.
73

2.
52

2.
21

1.37

Factor solar  g=0.36

5A

3 (B) 3

SO ≤ 2,5 W/m²K
Classe >3

2 (B) 2

1,3 W/m²K

35 dBA

Classe >5A

3 (B) 3

SO ≤ 2,5 W/m²K

2 (B) 2

1,3 W/m²K

35 dBA

3 (B) 3

SO ≤ 2,5 W/m²K

2 (B) 2

1,3 W/m²K

35 dBA

1.
9

2.12

1.
9

1.98

2.
22 2.

34

≥ 30 dBA≥ 30 dBA≥ 30 dBA≥ 30 dBA

Classe 3 

44.1 - 16 - 44.1 baix emissiu 44.1 - 16 - 44.1 baix emissiu 4 - 16 - 4 baix emissiu

5A
Classe >3
Classe >5A

Classe 3 
5A

Classe >3
Classe >5A

Classe 3 
5A

Classe >3
Classe >5A

Classe 3 

Be-05
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

1
2 batents + 4 fixes
C Fi

Situació P3 edifici Can Serra
Vidre 4 - 16 - 44.1 baix emissiu
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte 2 (B) 2

(ext-int)

SE ≤ 2,5 W/m²K

2 (B) 2

1,3 W/m²K

35 dBA

Be-06 
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

1
2 batents + 2 fixes
C Fi

Situació P3 edifici Can Serra
Vidre 4 - 16 - 4 baix emissiu
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte 3 (B) 3

(ext-int)

NO ≤ 2,5 W/m²K

≥ 30 dBA

2 (B) 2

1,3 W/m²K

31 dBA

1.
39

2.83

1.
08

4.05

0.95 0.95 0.95 0.95

0.64

2.
32

20
0

20
5

90
80

Ce-01 
Unitats
Obertura
Ferramentes

Altres

4
1 batent

Situació
Acabats
DB-HE1 Requeriment Compliment

Estanqueitat
Permeabilitat
Transmitància
DB-HR

Acústica Ra,tr
DB-SUA2

Impacte

C Ba P Tp Tr
PS-P1-P2-P3 

Factor solar  g=0.38 Factor solar  g=0.38

acabat pintat

0.64 0.64 0.64

≥ 30 dBA

NO ≤1,5 W/m²K

≥ 30 dBA

1,5 W/m²K

31 dBA

Pany amb clau exterior compatible amb el 

1.
1

0.
2

1.
1

0.
79

Cable d'acer tensat de protecció mecànisme antipanic

5A
Classe >3
Classe >5A

Classe 3 
5A

Classe >3
Classe >5A

Classe 3 
5A

Classe >3
Classe >5A

Classe 3 

Cable d'acer tensat de protecció 

Ferratges

Ba Barra antipànic d'acer inoxidable matisat.
C Conjunt de ferratges a joc amb la fusteria
Fi Frontisses d'acer inoxidable matisat.
Mi Maneta d'acer inoxidable matisat.
P Pany amb clau mestrejada.
R Retenidor de porta.
Te Tirador encastat d'acer inoxidable matisat.
Tp Topall d'acer inoxidable matisat fixat al paviment mecànicament.
Tr Tancaportes d'acer inoxidable matisat amb retenidor.

Fusteries de Fusta Laminada

Finestres i portes exteriors de fusta laminada de pi melis, d'amplada
70mm i bastiment de fusta laminat de 90-110mm Amb triple junta de
goma (2 d'estanqueitat + 1 trencament de so). Amb ferratges, ribets i
tapajunts.

- Prestacions mínimes:
Permeabilitat a l'aire segons EN 12207/2000
Estanqueitat a l'aigua segons EN 12208/2000
Resistència al vent segons EN 12210/2000   
Transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K

- Tractament superficial:
Tractament insecticida-fungicida. Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

Mur cortina d'Alumini

Mur cortina compost per muntants de dimensions 150x18mm i
travessers de 150x18mm (segons càlculs adjunts a la memòria) d'alumini
extruït d'aleació 6063 T-5 segons EN UNE 38-337 i temple T5, de paret
d'alumini del perfil de gruix de 2,6 mm. Estructura autoportant composta
per muntants i travessers tipus EQUITY de Cortizo o equivalent. Amb
ruptura de pont tèrmic. Sistema de vidre fix.

- Prestacions:
Permeabilitat a l'aire segons EN 12152/153 Classe AE
Estanqueitat a l'aigua segons EN 121154/155 Classe RE1500
Resistència al vent segons EN 12179/13116  2000Pa (disseny)

3000Pa (seguretat)

- Tractament superficial:
Lacat complert garantitzat amb el segell QUALICOAT amb un gruix
d'entre 60 i 100 micres, color a definir per la DF

- L'amplada lliure de pas de les portes ha de ser com a
          mínim de 80cm.
- Tots els elements tindran la quantitat de mecanismes

necessaris per a garantir el seu bon funcionament en 
funció de l'obertura prevista.

- Les portes batents tindran una doble frontissa a la part
superior.

- Es validaran en obra tots els gruixos dels vidres pel
compliment dels seus requeriments mecànics.

- Els colors i els acabats de tots els elements seran
escollits per la DF.

- Tots els productes tindran el marcatge CE, de
conformitat amb la directiva 89/106/CEE de productes
de la construcció.

- Les dimensions són orientatives. S'hauran de comprovar
a l'obra.

Porta tallafocs

Porta metàl·lica amb requeriments al foc EI90, formada per:
- Xapa a doble cara d'acer galvanitzat amb ànima d'aïllament
- Bastiment d'acer galvanitzat i junta intumescent perimetral.
- EI2-45-C5

Ae

Be

Ce

Serralleria d'acer pintada
Marc per a les obertures d'acer galvanitzat, amb barana de
barrots i pletines incorporada

Se

3_
co

nc
a_

en
vo

lv
en

ts
.d

w
g

P
ro

pi
et

at
 d

e 
Fe

u 
i G

od
oy

 A
rq

ui
te

ct
es

 S
LP

. L
a 

ut
ilit

za
ci

ó 
to

ta
l o

 p
ar

ci
al

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t, 
ai

xí
 c

om
 q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó 

o 
ce

ss
ió

 a
 te

rc
er

s,
 re

qu
er

irà
 la

 p
rè

vi
a 

au
to

rit
za

ci
ó 

ex
pr

es
sa

 d
el

s 
se

us
 a

ut
or

s,
 q

ue
da

nt
 e

n 
to

t c
as

 p
ro

hi
bi

da
 q

ua
ls

ev
ol

 m
od

ifi
ca

ci
ó 

un
ila

te
ra

l d
el

 m
at

ei
x.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 
Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE  LA
CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:50 - A1 1:25

3 - ENVOLVENTS

Fusteries exteriors
3-5



SECCIÓ TRANSVERSAL ST2 - FAÇANA
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SECCIÓ TRANSVERSAL ST1, CAN SERRA - MUSEU
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23

34

31
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34
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23
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8 8

8

8 9 10 17b

9 10 17b

9 10 17b 11 12

4141

31

32

D6

D7

D6

D7

D
1

D
2

D
3

D
4

4040

434213

ST1 ST1

ST2 ST2

1-Façana lleugera tipus mur cortina, sistema Equity de CORTIZO,
formada per mòduls de 293x96cm. Estructura autoportant de
montants i travessers units a forjat amb juntes de dilatació als
extrems. Tapetes perimetrals  amb junta d'estanqueitat EPDM.
2-Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa
de control solar COOL LITE ST BRIGHT SILVER + Cambra d’aire
de 16 mm de gruix amb argó, amb perfil separador polimèric i
doble segellat perimetral + Vidre interior laminar SGG STADIP 44.1
format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de 4mm,
amb capa de baixa emissivitat PLANITHERM XN, units per un PVB.
3-Perfil d'acer de 10mm de gruix format per platina superior de
200mmx10mm,  platina vertical de 200x10mm i inferior de
90x10mm soldades.
4-Segellat junta vidre amb silicona SIKA
5-Perfil format per platines d'acer de 200x10mm i 100x10mm amb
imprimació i acabat d'esmalt de poliureta. Protecció intumescent
R90.
6-Platina acer 200x10mm, amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà.
7-Junta perimetral XPS 20mm
8-Xapa amb relleu llagrimada d'acer inox 3/6mm
9-Làmina de polietilé expandit no reticulat de cel·les tancades
FONPEX de PROPAMSA.
10-Panell BRIO 23mm + ARKOBEL 30mm.
11-EPS 10mm
12-Xapa acer 4mm amb imprimació i acabat d'esmalt de poliuretà.
Fixada mecànicament a panell CLT amb visos avellanats.
13-Xapa metàl.lica Eurodesign CS de EUROPERFIL.
14-Peça especial de remat coberta de xapa metàl.lica  Eurodesign
CS de EUROPERFIL.
15-Platina acer 200x10mm, amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
16-Panell ondutherm bàsic de ONDULINE format per 80mm de
llana de roca i capa de 19mm de tauler d'aglomerat hidròfug.
17-Panell de fusta contraxapada CLT 90 BBS deBINDERHOLZ
format per tres capes de fusta encolades en creu.
17b-Panell de fusta contraxapada CLT 140 BBS deBINDERHOLZ
format per cinc capes de fusta encolades en creu. Fixat
mecànicament a base de dau de formigó de 120x30x15cm.
18-Llana mineral 20mm densitat 100Kg/m2 .
20-Llana mineral PANEL PLUS (TP138) 50mm
21-Platina acer 10mm amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
22-Barrera de vapor
23-Xapa acer 4mm amb imprimació i acabat d'esmalt de poliuretà
24-Xps 25mm
25-Segellat de junta
26-Tira LED amb difusor
27-Perfil U d'acer 25x50x2mm
28-Mur existent de pedra
29-Platina acer 300x15mm amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
30-Junta neopré per a recepció de panell CLT
31-Llana mineral PANEL PLUS (TP138) 80mm
32-Placa de guix laminat 15mm i estructura de montants i
travessers de 70mm
33-Aïllament llana mineral 160mm
34-Perfils HEB segons plànols d'estructura
37-Fals sostre de placa de guix laminat 13mm.
38-Canal formada per xapa de 1mm atirantada cada metre.
39-Dintell existent. Es realitzarà una cata en obra per valorar si el
dintell és suficient i si es considera insuficient es col·locaran tres
perfils HEB igual que en el punt 34.
40-Linòleum
41-Moqueta
42-Onduline
43-Teula àrab ceràmica.
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12
0

20

DETALL PLANTA TIPUS

821 2320 19

21 4

31

32
21

17%

1,
5%

8%

13

38

1,
5%

DETALL COBERTA

14

8% 14

1-Façana lleugera tipus mur cortina, sistema Equity de CORTIZO,
formada per mòduls de 293x96cm. Estructura autoportant de
montants i travessers units a forjat amb juntes de dilatació als
extrems. Tapetes perimetrals  amb junta d'estanqueitat EPDM.
2-Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa
de control solar COOL LITE ST BRIGHT SILVER + Cambra d’aire
de 16 mm de gruix amb argó, amb perfil separador polimèric i
doble segellat perimetral + Vidre interior laminar SGG STADIP 44.1
format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de 4mm,
amb capa de baixa emissivitat PLANITHERM XN, units per un PVB.
3-Perfil d'acer de 10mm de gruix format per platina superior de
200mmx10mm,  platina vertical de 200x10mm i inferior de
90x10mm soldades.
4-Segellat junta vidre amb silicona SIKA
5-Perfil format per platines d'acer de 200x10mm i 100x10mm amb
imprimació i acabat d'esmalt de poliureta. Protecció intumescent
R90.
6-Platina acer 200x10mm, amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà.
7-Junta perimetral XPS 20mm
8-Xapa amb relleu llagrimada d'acer inox 3/6mm
9-Làmina de polietilé expandit no reticulat de cel·les tancades
FONPEX de PROPAMSA.
10-Panell BRIO 23mm + ARKOBEL 30mm.
11-EPS 10mm
12-Xapa acer 4mm amb imprimació i acabat d'esmalt de poliuretà.
Fixada mecànicament a panell CLT amb visos avellanats.
13-Xapa metàl.lica Eurodesign CS de EUROPERFIL.
14-Peça especial de remat coberta de xapa metàl.lica  Eurodesign
CS de EUROPERFIL.
15-Platina acer 200x10mm, amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
16-Panell ondutherm bàsic de ONDULINE format per 80mm de
llana de roca i capa de 19mm de tauler d'aglomerat hidròfug.
17-Panell de fusta contraxapada CLT 90 BBS deBINDERHOLZ
format per tres capes de fusta encolades en creu.
17b-Panell de fusta contraxapada CLT 140 BBS deBINDERHOLZ
format per cinc capes de fusta encolades en creu. Fixat
mecànicament a base de dau de formigó de 120x30x15cm.
18-Llana mineral 20mm densitat 100Kg/m2 .
20-Llana mineral PANEL PLUS (TP138) 50mm
21-Platina acer 10mm amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
22-Barrera de vapor
23-Xapa acer 4mm amb imprimació i acabat d'esmalt de poliuretà
24-Xps 25mm
25-Segellat de junta
26-Tira LED amb difusor
27-Perfil U d'acer 25x50x2mm
28-Mur existent de pedra
29-Platina acer 300x15mm amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
30-Junta neopré per a recepció de panell CLT
31-Llana mineral PANEL PLUS (TP138) 80mm
32-Placa de guix laminat 15mm i estructura de montants i
travessers de 70mm
33-Aïllament llana mineral 160mm
34-Perfils HEB segons plànols d'estructura
37-Fals sostre de placa de guix laminat 13mm.
38-Canal formada per xapa de 1mm atirantada cada metre.
39-Dintell existent. Es realitzarà una cata en obra per valorar si el
dintell és suficient i si es considera insuficient es col·locaran tres
perfils HEB igual que en el punt 34.
40-Linòleum
41-Moqueta
42-Onduline
43-Teula àrab ceràmica.
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22

14

10

1,521.7

DETALL 1

8,5

1,
5

21
.9

1154

1

2

3

114

115

131415

112

114

115

112

111

112

11

1097 128

1097 8

1097 8

DETALL 2

DETALL 3

DETALL 4

17b

24

1
19

1.
9

14
1

0.
6

30

30

24 29

6

30

30

30

16

22

17

18

7 7

1.7

1-Façana lleugera tipus mur cortina, sistema Equity de CORTIZO,
formada per mòduls de 293x96cm. Estructura autoportant de
montants i travessers units a forjat amb juntes de dilatació als
extrems. Tapetes perimetrals  amb junta d'estanqueitat EPDM.
2-Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa
de control solar COOL LITE ST BRIGHT SILVER + Cambra d’aire
de 16 mm de gruix amb argó, amb perfil separador polimèric i
doble segellat perimetral + Vidre interior laminar SGG STADIP 44.1
format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de 4mm,
amb capa de baixa emissivitat PLANITHERM XN, units per un PVB.
3-Perfil d'acer de 10mm de gruix format per platina superior de
200mmx10mm,  platina vertical de 200x10mm i inferior de
90x10mm soldades.
4-Segellat junta vidre amb silicona SIKA
5-Perfil format per platines d'acer de 200x10mm i 100x10mm amb
imprimació i acabat d'esmalt de poliureta. Protecció intumescent
R90.
6-Platina acer 200x10mm, amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà.
7-Junta perimetral XPS 20mm
8-Xapa amb relleu llagrimada d'acer inox 3/6mm
9-Làmina de polietilé expandit no reticulat de cel·les tancades
FONPEX de PROPAMSA.
10-Panell BRIO 23mm + ARKOBEL 30mm.
11-EPS 10mm
12-Xapa acer 4mm amb imprimació i acabat d'esmalt de poliuretà.
Fixada mecànicament a panell CLT amb visos avellanats.
13-Xapa metàl.lica Eurodesign CS de EUROPERFIL.
14-Peça especial de remat coberta de xapa metàl.lica  Eurodesign
CS de EUROPERFIL.
15-Platina acer 200x10mm, amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
16-Panell ondutherm bàsic de ONDULINE format per 80mm de
llana de roca i capa de 19mm de tauler d'aglomerat hidròfug.
17-Panell de fusta contraxapada CLT 90 BBS deBINDERHOLZ
format per tres capes de fusta encolades en creu.
17b-Panell de fusta contraxapada CLT 140 BBS deBINDERHOLZ
format per cinc capes de fusta encolades en creu. Fixat
mecànicament a base de dau de formigó de 120x30x15cm.
18-Llana mineral 20mm densitat 100Kg/m2 .
20-Llana mineral PANEL PLUS (TP138) 50mm
21-Platina acer 10mm amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
22-Barrera de vapor
23-Xapa acer 4mm amb imprimació i acabat d'esmalt de poliuretà
24-Xps 25mm
25-Segellat de junta
26-Tira LED amb difusor
27-Perfil U d'acer 25x50x2mm
28-Mur existent de pedra
29-Platina acer 300x15mm amb imprimació i acabat d'esmalt de
poliuretà
30-Junta neopré per a recepció de panell CLT
31-Llana mineral PANEL PLUS (TP138) 80mm
32-Placa de guix laminat 15mm i estructura de montants i
travessers de 70mm
33-Aïllament llana mineral 160mm
34-Perfils HEB segons plànols d'estructura
37-Fals sostre de placa de guix laminat 13mm.
38-Canal formada per xapa de 1mm atirantada cada metre.
39-Dintell existent. Es realitzarà una cata en obra per valorar si el
dintell és suficient i si es considera insuficient es col·locaran tres
perfils HEB igual que en el punt 34.
40-Linòleum
41-Moqueta
42-Onduline
43-Teula àrab ceràmica.
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DETALL 6

S
T2

S
T1

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 10

DETALL 7

4

D
7

D
7

D
1,

2,
3 

i4

D7

D6

DETALL COBERTA PLANA  E:1/10
1.- Minvell de gres
2.- Forjat de 205mm de cantell format per bigues de formigó, revoltó ceràmic  i capa de compressió
de 50 mm armada segons plànols d'estructura.
3.- Formigó de pendents alleugerit amb perlita gruix mín 4 cm
4.-Capa separadora
5.Impermeabilitzant tipus texsa morterplas fp 3kg, lbm-30-fp
6.-Capa separadora, feltre de polipropilé TEXA TERRAM 1000
7.- Poliestiré extruït 100mm, resistència a compressió 300kPa.
8.- Morter base de regularització
9.- Rajola gres antilliscant 20x20 morter adhesiu
10.-Junta separacio de poliestiré expandit
11.- Reforç impermeabilització
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S3

T1

T1

T1

T1

D2 D2

D
2

D1

D2

S4

T1 T1

S1

D
1

D2

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S3S3

D
2

T1

T1

T1

T1

D2

D2 D2

D
1

D
2

D
2

D
2

S1

S4

D2

Divisòries verticals

Envà de plaques de guix laminat, 15+70+15mm, muntants
cada 40cm, aïllament de llana mineral de 60mm

D1

10

D1. Envà de guix laminat doble placa

2

1- Placa de guix laminat de 15mm
2- Estructura metàl·lica i LM de 70mm

3

3- Placa de guix laminat de 15mm

1

10

D2. Paret de supermaó (500x200x70mm)

1
2

1

1- Acabat
2- Supermaó de 500x200x70mm

Paret de maó foradat de gruix e=100mmD2

Extradossats verticals

Extradossat de placa de guix laminat de 15mm amb muntants
de 70-90mm, segons altura, dobles cada 60cm i 80mm de
llana mineral (50kg/m3).

** Els envans de cartró guix que se situen a les zones humides, hauran de
construïr-se amb plaques hidròfugues.

T1

Sostres

Fals sostre continu de plaques de guix laminat, amb subestructura
oculta d'acer galvanitzat amb perfils metàl·lics primaris i secundaris
a diferent nivell i separació màxima de 300mm, amb llana mineral
de 160mm de gruix. Reacció al foc > C-s2,d0.

- Tots els sostres tindran una reacció al foc C-s2,d0
- Els colors de tots els elements seran escollits per la DF.
- Tots els productes tindran el marcatge CE, de conformitat
          amb la directiva 89/106/CEE de productes de la construcció.

** Les plaques de cartró guix que se situen a les zones humides,
hauran de construïr-se amb plaques hidròfugues.

S1

Notes

Enguixat i pintat (R90)S2

S3
Fals sostre continu a format per malles tipo deploye hexagonal
d'acer inoxidable de 2mm de gruix.

Hidròfug

S4
Panells acústics d'espuma de melamina SONTECT 50mm de base
acabat pintat de 280x50mm col·locats entre bigues

8,
5

T1. Extradossat de guix laminat doble paca

2

1- Mur de suport
2- Estructura metàl·lica i aïllament tèrmic de 80mm

3

3- Placa de guix laminat de 15mm

1

** Els envans de cartró guix que se situen a les zones humides, hauran de
construïr-se amb plaques hidròfugues.
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Paviment inclós en 
projecte de mueografia 

01
Bi

01
Ci

01
Ci

R1

R3

R1

R1

R2

R
3

R3

01
Si

02
Si

P4

P1

P4

P2

03
Bi

03
Bi

03
Si

R
3

R3

Paviment inclós en 
projecte de mueografia 

Paviment inclós en 
projecte de mueografia 

01
Ai

02
Bi

01
Bi

02
Bi

01
Ci

01
Ci

02
Ai

03
Ai

R1

R1

R
3

R
1

R
1

R3

R
3

R2

R
3

R
3

P3

P2

P3

P3

P3

P2

P3

P4 P4

R
3

R3

Revestiments

Rajola de pasta vermella 20x20 amb pretall de 10x10cm fins
a 2,2 m d'alçada.
SI1: reacció al foc C-s2,d0

Acabat pintat

Enguixat i pintat
SI1: reacció al foc C-s2,d0

R1

R2

R3

Solera de formigó rebaixada i polida, acabat mat
SI1: reacció al foc C-s2,d0
SUA1: classe 1

P1

P2

Rajola gres porcellànic de 30x30x2cm
SI1: reacció al foc C-s2,d0
SUA1: classe 3

Paviments

P3

Col·locació moqueta modular acústica tipus Employ Loop de
Interface o similar sobre suport Sone o similar
SI1: reacció al foc C-fl,s1
SUA1: classe 3

Llegenda de fusteria interior

Serralleria interior

Baranes i passamans formades per pletines de 50x8mm i marcs de porta
i finestres de 8mm

Mampara de fusta de pi melis

Mampara formada per muntants i travessers de fusta serrda de pi melis,
de 100mm de gruix total.  Bastiments de fusta de pi (40mm), amb galzes
(20mm) rectes, i vidres 3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o equivalents.
Panells de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment
de resina fenòlica marró fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant
1.Vidre
2.Fusta

Porta de DM pintada

Porta interior de taulell de fibres de densitat mitjana (DM), de 35mm de
gruix total.  Bastiment de fusta de pi (40mm), amb galzes (20mm) rectes
de DM esmaltats.
Acabat esmaltat per les dues cares

Porta ascensor

Porta d'ascensor per a itineraris adaptats, amplada lliure de 85cm útils,
amb obertura telescòpica i detectors de persones amb cèl·lules
fotoelèctriques per evitar atrapaments

Si

Ai

Bi

Ci

SUA1: classe 3

P4

Xapa llagrimada d'acer inoxidable de 3mm de gruix
SI1: reacció al foc C-s2,d0
SUA1: classe 3

P5

Linòleum
SI1: reacció al foc C-s2,d0
SUA1: classe 3

1
2
3
4

1- Moqueta modular acústica e=10mm

2- Solera seca formada per:
-Placa de fibres de guix de 18mm tipus
KNAUF brio18 o similar
-Membrana acústica autoadhesiva tipus
Danosa MAD4 o similar
-Placa de fibres de guix de 18mm tipus
KNAUF brio18 o similar

3- Poliuretà aglomerat 20mm

10

4- EXISTENT. Doble tauler de fusta contralaminada
de pi de 15mm cada un.
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Ai-01
Unitats
Obertura
Ferramentes

Acabats

1
2 batents
Mi P Tp Fi

Situació P3

Altres

20
7

120

110

Ai-02
Unitats
Obertura
Ferramentes

Acabats

1
1 batent

Situació P3

Altres -

23
5

22
0

14
5

37
5

22
0

32
9

78 80 80 80 80 80 71

Ai-03
Unitats
Obertura
Ferramentes

Acabats

1
1 batent

Situació P3

Altres -

80

-
vidre (3+3)

80 93 93

22
5

22
0

286

10
2

11
8

S-1 S-2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1

fusta, vidre (3+3) fusta, vidre (3+3)

20
2

Mi P Tp Fi Mi P Tp Fi

2

Llegenda de fusteria interior

Serralleria interior

Baranes i passamans formades per pletines de 50x8mm i marcs de porta
i finestres de 8mm

Mampara de fusta de pi melis

Mampara formada per muntants i travessers de fusta serrda de pi melis,
de 100mm de gruix total.  Bastiments de fusta de pi (40mm), amb galzes
(20mm) rectes, i vidres 3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o equivalents.
Panells de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment
de resina fenòlica marró fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant
1.Vidre
2.Fusta

Fi Frontisses d'acer inoxidable matisat.
Mi Maneta d'acer inoxidable matisat.
P Pany amb clau mestrejada.
Pb Pestell interior bloqueig amb sistema de desbloqueig exterior.
Tp Topall d'acer inoxidable matisat fixat al paviment mecànicament.

Ferratges

Porta de DM pintada

Porta interior de taulell de fibres de densitat mitjana (DM), de 35mm de
gruix total.  Bastiment de fusta de pi (40mm), amb galzes (20mm) rectes
de DM esmaltats.
Acabat esmaltat per les dues cares

Porta ascensor

Porta d'ascensor per a itineraris adaptats, amplada lliure de 85cm útils,
amb obertura telescòpica i detectors de persones amb cèl·lules
fotoelèctriques per evitar atrapaments

Si

Ai

Bi

Ci

Bi-01
Unitats
Obertura
Ferramentes

Acabats

2
1 batent

esmaltat per les dues cares
Situació PB - P3

Altres -

21
0

21
7

84

70

Bi-03
Unitats
Obertura

2
1 corredissa
C Pb Te Pb

Situació PB

Altres -

21
0

21
7

Unitats
Obertura
Ferramentes

Acabats

2

Situació P3

Altres -

21
0

21
7

94

80

Ci-01
Unitats
Obertura
Ferramentes

Acabats

4
1 telescòpica
Segons fabricant

Pintat
Situació PB, P1, P2, P3

Altres -

21
0

21
8

109

85

esmaltat per les dues cares esmaltat per les dues cares

Ferramentes

Acabats

104

90

Bi-02

1 batent

-

Mi P Tp Fi Mi P Tp Fi

1

2

4
3

6

5

7

8

1- Travesser de fusta serrada de pi classe A de gruix 50x100mm
2- Travesser de fusta serrada de pi classe A de gruix 50x100mm
3- Bastidor de fusta i vidre fixe
4- Vidre de 5+5. Butiral transparent
5- Porta formada per entramat de fusta de pi gruix 50x60mm
6- Acabat tractat segons DF
7- Panell de contraxapat encolat de resina fenòlica
resistent a la intempèrie.
8- Galze de fusta serrada de pi, tractament similar al
de les travesseres

23
1

454

10010010010054

0.65 0.110.05

0.
28

0.
22

0.75

0.
64

Si-01
Unitats
Obertura
Ferramentes

Acabats

1

Pintat color segons DF
Situació P1- Can Serra

Altres Passamà continu de pletina d'acer

Si-02
Unitats
Obertura

1

Situació P1- Can Serra

Altres Vidre de seguretat
Acer Pintat segons DF

Ferramentes

Acabats

Si-03
Unitats
Obertura
Ferramentes

Acabats

1

Pintat color segons DF
Situació PB

Altres Frontisses i conjunt de ferratges

83

70

80
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Fusteries 
Serralleria



ALÇAT INTERIOR CAN SERRA, PB-1 1B1A 1C 1D

+3.16

+1.72

+3.16

+1.72

+3.16

+1.72

Cortines
per tal de controlar la il·luminació

interior a la sala i millorar la
acústica

Acabat pintat
Sanejament de les mitgeres

de l'edifici de Can Serra,
conservant la rugossitat i traces

existents.

Escales formades per una xapa
llagrimada plegada sobre
estructura d'obraBarana d'acer

amb una xapa soldada per tal
d'esdevenir superfície d'exposició

3B

3C

3D

3A

+6.07 +6.07+6.07

ALÇAT INTERIOR CAN SERRA, P2 2A 2B 2D2C

+6.07

Caps de les antigues bigues de
fusta tractats

Trasdossat total de les façanes
marcant les antigues obertures

tapiades en projecte.

Panells acústics
Pintats de 280x50mm
col·locats entre bigues

Cortines
per tal de controlar la il·luminació

interior a la sala i millorar la
acústica

Espai entre el suport de les cortines
i sostre per a garantir un correcte
funcionament dels equips de
climatització.

Espai reservat a emmagatzematge
del material senzill de sala

+9.02

+10.01

+9.02

ALÇAT INTERIOR CAN SERRA, P3 3B3A 3C 3D

+9.02

+10.01

Cortina fixada sobre rails
amb alta capacitat d'absorció
acústica. Densitat >340g/m²

Fals sostre continu
de plaques de guix laminat amb
aïllment tèrmic interior

Grades
Sobre una estructura de panells
de fusta tapissada

Paviment continu
amb moqueta modular

Acabat pintat
Sanejament de les mitgeres

de l'edifici de Can Serra,
conservant la rugossitat i traces

existents.

Climatització
implulsió

Climatització
retorn

2A

2B

2C

2D

1A

1B

1C

1D
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+6.07

ALÇAT INTERIOR MUSEU, P2 2A 2B

+6.07

2B 2C 2D

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

+3.14

1B 1C 1D

ALÇAT INTERIOR MUSEU, P1 1A 1B
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+0.00

ALÇAT INTERIOR MUSEU, VESTIBUL PB VCVA VB VD

234

11
0

32 32 32 75

10
8

10
8

28
7

Guixetes
Amb estructura de perfils i xapes
d'acer i portes de metacrilat.
Acer amb acabat pintat

Mostrador
Format per estructura de
perfils i xapes d'acer, acabat
pintat.

Mostrador mòbil
Format per xapes d'acer
plegades, acabat pintat. BIES

Amb porta de
xapa pintada

Extintor

ALÇAT INTERIOR MUSEU, BOTIGA

88

6
41

41

41 41 41

24743

41
41

Moble prestatgeira
Format per estructura de
perfils i xapes d'acer, acabat
pintat.

4 20

40

40
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PLANTA SOTERRANI

NO S'HI PREVEU CAP ACTUACIÓ

- GRUP DE PRESSIÓ
- CLAU DE PAS 

- COMPTADOR D'AIGUA

LLEGENDA AIGUA

- CONDUCCIÓ ACS

- AIXETA

- BAIXANT/PUJANT AIGUA FREDA
- FILTRE
- AIXETA O RACOR DE COMPROVACIÓ 
- VÀLCULA DE RETENCIÓ

- CONDUCCIÓ AIGUA FREDA

- BAIXANT/PUJANT ACS
- VÀLVULA PRESSIÓ DIFERENCIAL
- ACUMULADOR ACS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

- ENLLUMENAT DE EMERGÈNCIA

- EXTINTOR EFICACIA CO 89B

- SIRENA ALARMA i LLUMINOSA

- DETECTOR INCENDIS

BIE

C.I

- BOCA DE INCENDIS EQUIPADA

- CENTRAL D'INCENDIS

- XARXA ABASTAMENT AIGUA

- SIRENA ALARMA

- GRUP DE PRESSIÓ PCI

- PULSADOR MANUAL
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Ø1"-1/2

Ø1"

Ø1"-1/2

C.I

PLANTA BAIXA

Ø1"-1/2

B:0,77xA:0,57xH:1.14
EBARA AF MATRIX 18-6/4

ESCOMESA AIGUA
EXISTENT

BIE25

- GRUP DE PRESSIÓ
- CLAU DE PAS 

- COMPTADOR D'AIGUA

LLEGENDA AIGUA

- CONDUCCIÓ ACS

- AIXETA

- BAIXANT/PUJANT AIGUA FREDA
- FILTRE
- AIXETA O RACOR DE COMPROVACIÓ 
- VÀLCULA DE RETENCIÓ

- CONDUCCIÓ AIGUA FREDA

- BAIXANT/PUJANT ACS
- VÀLVULA PRESSIÓ DIFERENCIAL
- ACUMULADOR ACS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

- ENLLUMENAT DE EMERGÈNCIA

- EXTINTOR EFICACIA CO 89B

- SIRENA ALARMA i LLUMINOSA

- DETECTOR INCENDIS

BIE

C.I

- BOCA DE INCENDIS EQUIPADA

- CENTRAL D'INCENDIS

- XARXA ABASTAMENT AIGUA

- SIRENA ALARMA

- GRUP DE PRESSIÓ PCI

- PULSADOR MANUAL
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Sistema contra incendis



BIE25

Ø1"-1/2

PLANTA PRIMERA

B:0,77xA:0,57xH:1.14
EBARA AF MATRIX 18-6/4

- GRUP DE PRESSIÓ
- CLAU DE PAS 

- COMPTADOR D'AIGUA

LLEGENDA AIGUA

- CONDUCCIÓ ACS

- AIXETA

- BAIXANT/PUJANT AIGUA FREDA
- FILTRE
- AIXETA O RACOR DE COMPROVACIÓ 
- VÀLCULA DE RETENCIÓ

- CONDUCCIÓ AIGUA FREDA

- BAIXANT/PUJANT ACS
- VÀLVULA PRESSIÓ DIFERENCIAL
- ACUMULADOR ACS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

- ENLLUMENAT DE EMERGÈNCIA

- EXTINTOR EFICACIA CO 89B

- SIRENA ALARMA i LLUMINOSA

- DETECTOR INCENDIS

BIE

C.I

- BOCA DE INCENDIS EQUIPADA

- CENTRAL D'INCENDIS

- XARXA ABASTAMENT AIGUA

- SIRENA ALARMA

- GRUP DE PRESSIÓ PCI

- PULSADOR MANUAL
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BIE25

Ø1"-1/2

PLANTA SEGONA

- GRUP DE PRESSIÓ
- CLAU DE PAS 

- COMPTADOR D'AIGUA

LLEGENDA AIGUA

- CONDUCCIÓ ACS

- AIXETA

- BAIXANT/PUJANT AIGUA FREDA
- FILTRE
- AIXETA O RACOR DE COMPROVACIÓ 
- VÀLCULA DE RETENCIÓ

- CONDUCCIÓ AIGUA FREDA

- BAIXANT/PUJANT ACS
- VÀLVULA PRESSIÓ DIFERENCIAL
- ACUMULADOR ACS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

- ENLLUMENAT DE EMERGÈNCIA

- EXTINTOR EFICACIA CO 89B

- SIRENA ALARMA i LLUMINOSA

- DETECTOR INCENDIS

BIE

C.I

- BOCA DE INCENDIS EQUIPADA

- CENTRAL D'INCENDIS

- XARXA ABASTAMENT AIGUA

- SIRENA ALARMA

- GRUP DE PRESSIÓ PCI

- PULSADOR MANUAL
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BIE25

Ø1"

PLANTA TERCERA

- GRUP DE PRESSIÓ
- CLAU DE PAS 

- COMPTADOR D'AIGUA

LLEGENDA AIGUA

- CONDUCCIÓ ACS

- AIXETA

- BAIXANT/PUJANT AIGUA FREDA
- FILTRE
- AIXETA O RACOR DE COMPROVACIÓ 
- VÀLCULA DE RETENCIÓ

- CONDUCCIÓ AIGUA FREDA

- BAIXANT/PUJANT ACS
- VÀLVULA PRESSIÓ DIFERENCIAL
- ACUMULADOR ACS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

- ENLLUMENAT DE EMERGÈNCIA

- EXTINTOR EFICACIA CO 89B

- SIRENA ALARMA i LLUMINOSA

- DETECTOR INCENDIS

BIE

C.I

- BOCA DE INCENDIS EQUIPADA

- CENTRAL D'INCENDIS

- XARXA ABASTAMENT AIGUA

- SIRENA ALARMA

- GRUP DE PRESSIÓ PCI

- PULSADOR MANUAL
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Sistema contra incendis



PLANTA COBERTA

- GRUP DE PRESSIÓ
- CLAU DE PAS 

- COMPTADOR D'AIGUA

LLEGENDA AIGUA

- CONDUCCIÓ ACS

- AIXETA

- BAIXANT/PUJANT AIGUA FREDA
- FILTRE
- AIXETA O RACOR DE COMPROVACIÓ 
- VÀLCULA DE RETENCIÓ

- CONDUCCIÓ AIGUA FREDA

- BAIXANT/PUJANT ACS
- VÀLVULA PRESSIÓ DIFERENCIAL
- ACUMULADOR ACS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

- ENLLUMENAT DE EMERGÈNCIA

- EXTINTOR EFICACIA CO 89B

- SIRENA ALARMA i LLUMINOSA

- DETECTOR INCENDIS

BIE

C.I

- BOCA DE INCENDIS EQUIPADA

- CENTRAL D'INCENDIS

- XARXA ABASTAMENT AIGUA

- SIRENA ALARMA

- GRUP DE PRESSIÓ PCI

- PULSADOR MANUAL
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1

2

4

FIL 70 OPAL SUS 6600 WW DALI GR.

FIL + LED OPAL SUS 3900 WW DALI GR.

FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR.

FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI GR.

25W

17W

41W

5

42W ASSIMETRIC

FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW DALI GR.
12W ASSIMETRIC

LLEGENDA ELECTRICITAT

- ENDOLL 16 A

- SUBQUADRE
- TRAÇAT INSTAL·LACIÓ
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO

- PRESA DE TERRES

- INTERRUPTOR
- DETECTOR DE PRESÈNCIA
- COMPTADOR
-CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

- COMUTADOR

- APLIC
- PUNT DE LLUM SOSTRE

- SENSOR CREPUSCULAR

- ENDOLL 25 A

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

- RACK
- ARQUETA REGISTRE
- CANALITZACIÓ 

- PRESA TV

- WIFI
- PRESA RJ45

 TV

FLUORESCENT 2x36W

3

CENTRAL ALARMA

DETECTOR PIR

LLEGENDA SEGURETAT

TECLAT

C.A

CAMARA CTTV

PLANTA SOTERRANI
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1

2

4

FIL 70 OPAL SUS 6600 WW DALI GR.

FIL + LED OPAL SUS 3900 WW DALI GR.

FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR.

FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI GR.

25W

17W

41W

5

42W ASSIMETRIC

FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW DALI GR.
12W ASSIMETRIC

LLEGENDA ELECTRICITAT

- ENDOLL 16 A

- SUBQUADRE
- TRAÇAT INSTAL·LACIÓ
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO

- PRESA DE TERRES

- INTERRUPTOR
- DETECTOR DE PRESÈNCIA
- COMPTADOR
-CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

- COMUTADOR

- APLIC
- PUNT DE LLUM SOSTRE

- SENSOR CREPUSCULAR

- ENDOLL 25 A

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

- RACK
- ARQUETA REGISTRE
- CANALITZACIÓ 

- PRESA TV

- WIFI
- PRESA RJ45

 TV

FLUORESCENT 2x36W

3

CENTRAL ALARMA

DETECTOR PIR

LLEGENDA SEGURETAT

TECLAT

C.A

CAMARA CTTV

R
A

C
K

C.A

PLANTA BAIXA
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1

2

4

FIL 70 OPAL SUS 6600 WW DALI GR.

FIL + LED OPAL SUS 3900 WW DALI GR.

FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR.

FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI GR.

25W

17W

41W

5

42W ASSIMETRIC

FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW DALI GR.
12W ASSIMETRIC

LLEGENDA ELECTRICITAT

- ENDOLL 16 A

- SUBQUADRE
- TRAÇAT INSTAL·LACIÓ
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO

- PRESA DE TERRES

- INTERRUPTOR
- DETECTOR DE PRESÈNCIA
- COMPTADOR
-CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

- COMUTADOR

- APLIC
- PUNT DE LLUM SOSTRE

- SENSOR CREPUSCULAR

- ENDOLL 25 A

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

- RACK
- ARQUETA REGISTRE
- CANALITZACIÓ 

- PRESA TV

- WIFI
- PRESA RJ45

 TV

FLUORESCENT 2x36W

3

CENTRAL ALARMA

DETECTOR PIR

LLEGENDA SEGURETAT

TECLAT

C.A

CAMARA CTTV
53

PLANTA PRIMERA

IL·LUMINACIÓ A PROJECTE
DE MUSEOGRAFIA LOT A2

IL·LUMINACIÓ A PROJECTE
DE MUSEOGRAFIA LOT A2

IL·LUMINACIÓ A PROJECTE
DE MUSEOGRAFIA LOT A2
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1

2

4

FIL 70 OPAL SUS 6600 WW DALI GR.

FIL + LED OPAL SUS 3900 WW DALI GR.

FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR.

FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI GR.

25W

17W

41W

5

42W ASSIMETRIC

FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW DALI GR.
12W ASSIMETRIC

LLEGENDA ELECTRICITAT

- ENDOLL 16 A

- SUBQUADRE
- TRAÇAT INSTAL·LACIÓ
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO

- PRESA DE TERRES

- INTERRUPTOR
- DETECTOR DE PRESÈNCIA
- COMPTADOR
-CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

- COMUTADOR

- APLIC
- PUNT DE LLUM SOSTRE

- SENSOR CREPUSCULAR

- ENDOLL 25 A

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

- RACK
- ARQUETA REGISTRE
- CANALITZACIÓ 

- PRESA TV

- WIFI
- PRESA RJ45

 TV

FLUORESCENT 2x36W

3

CENTRAL ALARMA

DETECTOR PIR

LLEGENDA SEGURETAT

TECLAT

C.A

CAMARA CTTV

Ø50mm x4U

53

PLANTA SEGONA

IL·LUMINACIÓ A PROJECTE
DE MUSEOGRAFIA LOT A2

IL·LUMINACIÓ A PROJECTE
DE MUSEOGRAFIA LOT A2

IL·LUMINACIÓ A PROJECTE
DE MUSEOGRAFIA LOT A2
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1

2

4

FIL 70 OPAL SUS 6600 WW DALI GR.

FIL + LED OPAL SUS 3900 WW DALI GR.

FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR.

FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI GR.

25W

17W

41W

5

42W ASSIMETRIC

FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW DALI GR.
12W ASSIMETRIC

LLEGENDA ELECTRICITAT

- ENDOLL 16 A

- SUBQUADRE
- TRAÇAT INSTAL·LACIÓ
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO

- PRESA DE TERRES

- INTERRUPTOR
- DETECTOR DE PRESÈNCIA
- COMPTADOR
-CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

- COMUTADOR

- APLIC
- PUNT DE LLUM SOSTRE

- SENSOR CREPUSCULAR

- ENDOLL 25 A

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

- RACK
- ARQUETA REGISTRE
- CANALITZACIÓ 

- PRESA TV

- WIFI
- PRESA RJ45

 TV

FLUORESCENT 2x36W

3

CENTRAL ALARMA

DETECTOR PIR

LLEGENDA SEGURETAT

TECLAT

C.A

CAMARA CTTV

1
1

1
1

1
1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2

2

2

2

2

4

4

53

1 1

2 2 2 2

PLANTA TERCERA
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PLANTA SOTERRANI

- COL·LECTOR AIGÜES BRUTES
- BAIXANT AIGÜES BRUTES

LLEGENDA SANEJAMENT

- COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS
- BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

LLEGENDA VENTILACIÓ

- CONDUCTE ADMISSIÓ
- CONDUCTE EXTRACCIÓ

- REIXA ADMISSIÓ EXTERIOR

- MUNTANT  CONDUCTE CIRCULAR 
- MUNTANT CONDUCTE RECTANGULAR

- CONDUCTE IMPULSIÓ
- CONDUCTE RETORN
- CONDUCTE FLEXIBLE

- REIXA RETORN INTERIOR
- REIXA EXTRACCIÓ EXTERIOR
- DIFUSOR
- BOCA VENTILACIÓ CIRCULAR
- RECUPERADOR ENTALPIC ZEHNDEER 600
- RECUPERADOR ENTALPIC S&P CADB 12

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- CANONADA GAS

- A PLANTA INFERIOR

- A PLANTA SUPERIOR
- CANONADA LIQUID

- PROCEDENT DE PLANTA INFERIOR
- PROCEDENT DE PLANTA SUPERIOR

- UNITAT INTERIOR SOSTRE

- UNITAT EXTERIOR FLUX VERTICAL

- UNITAT INTERIOR CONDUCTES VERTICAL
- TERMOSTAT
- CONTROL CENTRAL

T

CONTROL

S45MT2E5A

- UNITAT INTERIOR SPLIT
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ZEHNDER 600

Ø
12

5

Ø90

Ø90

S45MT2E5A

S45MT2E5A

S56MR1E5

Ø50

Ø50

ConnexióØ110

Ø110

Ø50

Ø
12

5

Condensats
Ø40

Ø75

Ø75
Ø110

Ø110

Sanejament
Existent

Connexió
Sanejament

Existent

Connexió
Sanejament

Existent

Connexió
Sanejament

Existent

PLANTA BAIXA

- COL·LECTOR AIGÜES BRUTES
- BAIXANT AIGÜES BRUTES

LLEGENDA SANEJAMENT

- COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS
- BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

LLEGENDA VENTILACIÓ

- CONDUCTE ADMISSIÓ
- CONDUCTE EXTRACCIÓ

- REIXA ADMISSIÓ EXTERIOR

- MUNTANT  CONDUCTE CIRCULAR 
- MUNTANT CONDUCTE RECTANGULAR

- CONDUCTE IMPULSIÓ
- CONDUCTE RETORN
- CONDUCTE FLEXIBLE

- REIXA RETORN INTERIOR
- REIXA EXTRACCIÓ EXTERIOR
- DIFUSOR
- BOCA VENTILACIÓ CIRCULAR
- RECUPERADOR ENTALPIC ZEHNDEER 600
- RECUPERADOR ENTALPIC S&P CADB 12

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- CANONADA GAS

- A PLANTA INFERIOR

- A PLANTA SUPERIOR
- CANONADA LIQUID

- PROCEDENT DE PLANTA INFERIOR
- PROCEDENT DE PLANTA SUPERIOR

- UNITAT INTERIOR SOSTRE

- UNITAT EXTERIOR FLUX VERTICAL

- UNITAT INTERIOR CONDUCTES VERTICAL
- TERMOSTAT
- CONTROL CENTRAL

T

CONTROL

S45MT2E5A

- UNITAT INTERIOR SPLIT
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S1
06

M
T2

E5
A

Condensats
Ø40

Connexió existent

Ø75

Ø75

Ø75

PLANTA PRIMERA

- COL·LECTOR AIGÜES BRUTES
- BAIXANT AIGÜES BRUTES

LLEGENDA SANEJAMENT

- COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS
- BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

LLEGENDA VENTILACIÓ

- CONDUCTE ADMISSIÓ
- CONDUCTE EXTRACCIÓ

- REIXA ADMISSIÓ EXTERIOR

- MUNTANT  CONDUCTE CIRCULAR 
- MUNTANT CONDUCTE RECTANGULAR

- CONDUCTE IMPULSIÓ
- CONDUCTE RETORN
- CONDUCTE FLEXIBLE

- REIXA RETORN INTERIOR
- REIXA EXTRACCIÓ EXTERIOR
- DIFUSOR
- BOCA VENTILACIÓ CIRCULAR
- RECUPERADOR ENTALPIC ZEHNDEER 600
- RECUPERADOR ENTALPIC S&P CADB 12

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- CANONADA GAS

- A PLANTA INFERIOR

- A PLANTA SUPERIOR
- CANONADA LIQUID

- PROCEDENT DE PLANTA INFERIOR
- PROCEDENT DE PLANTA SUPERIOR

- UNITAT INTERIOR SOSTRE

- UNITAT EXTERIOR FLUX VERTICAL

- UNITAT INTERIOR CONDUCTES VERTICAL
- TERMOSTAT
- CONTROL CENTRAL

T

CONTROL

S45MT2E5A

- UNITAT INTERIOR SPLIT
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ZEHNDER 600

S1
06

M
T2

E5
A

S56MR1E5

Condensats
Ø40

Condensats
Ø40

Connexió existent

Ø75

Ø75

Ø75

PLANTA SEGONA

- COL·LECTOR AIGÜES BRUTES
- BAIXANT AIGÜES BRUTES

LLEGENDA SANEJAMENT

- COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS
- BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

LLEGENDA VENTILACIÓ

- CONDUCTE ADMISSIÓ
- CONDUCTE EXTRACCIÓ

- REIXA ADMISSIÓ EXTERIOR

- MUNTANT  CONDUCTE CIRCULAR 
- MUNTANT CONDUCTE RECTANGULAR

- CONDUCTE IMPULSIÓ
- CONDUCTE RETORN
- CONDUCTE FLEXIBLE

- REIXA RETORN INTERIOR
- REIXA EXTRACCIÓ EXTERIOR
- DIFUSOR
- BOCA VENTILACIÓ CIRCULAR
- RECUPERADOR ENTALPIC ZEHNDEER 600
- RECUPERADOR ENTALPIC S&P CADB 12

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- CANONADA GAS

- A PLANTA INFERIOR

- A PLANTA SUPERIOR
- CANONADA LIQUID

- PROCEDENT DE PLANTA INFERIOR
- PROCEDENT DE PLANTA SUPERIOR

- UNITAT INTERIOR SOSTRE

- UNITAT EXTERIOR FLUX VERTICAL

- UNITAT INTERIOR CONDUCTES VERTICAL
- TERMOSTAT
- CONTROL CENTRAL

T

CONTROL

S45MT2E5A

- UNITAT INTERIOR SPLIT
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ZEHNDER 600

Ø90

Ø90

Ø150

Ø90

Ø
25

0

Ø
20

0

Ø
20

0

Ø
31

5
Ø

25
0

S56MR1E5

Ø50

Ø110

Ø50

Ø75

Ø75

Condensats
Ø40

Condensats
Ø40

Condensats
Ø40

Condensats
Ø40Ø75

Ø150
Ø200

Ø150

Ø150

PLANTA TERCERA

- COL·LECTOR AIGÜES BRUTES
- BAIXANT AIGÜES BRUTES

LLEGENDA SANEJAMENT

- COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS
- BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

LLEGENDA VENTILACIÓ

- CONDUCTE ADMISSIÓ
- CONDUCTE EXTRACCIÓ

- REIXA ADMISSIÓ EXTERIOR

- MUNTANT  CONDUCTE CIRCULAR 
- MUNTANT CONDUCTE RECTANGULAR

- CONDUCTE IMPULSIÓ
- CONDUCTE RETORN
- CONDUCTE FLEXIBLE

- REIXA RETORN INTERIOR
- REIXA EXTRACCIÓ EXTERIOR
- DIFUSOR
- BOCA VENTILACIÓ CIRCULAR
- RECUPERADOR ENTALPIC ZEHNDEER 600
- RECUPERADOR ENTALPIC S&P CADB 12

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- CANONADA GAS

- A PLANTA INFERIOR

- A PLANTA SUPERIOR
- CANONADA LIQUID

- PROCEDENT DE PLANTA INFERIOR
- PROCEDENT DE PLANTA SUPERIOR

- UNITAT INTERIOR SOSTRE

- UNITAT EXTERIOR FLUX VERTICAL

- UNITAT INTERIOR CONDUCTES VERTICAL
- TERMOSTAT
- CONTROL CENTRAL

T

CONTROL

S45MT2E5A

- UNITAT INTERIOR SPLIT

5
_
c
o
n
c
a
_
in

s
ta

ll
a
c
io

n
s
.d

w
g

P
ro

p
ie

ta
t 

d
e
 F

e
u
 i
 G

o
d

o
y
 A

rq
u
it
e
c
te

s
 S

L
P

. 
L

a
 u

ti
li
tz

a
c
ió

 t
o
ta

l 
o
 p

a
rc

ia
l 
d

'a
q

u
e
s
t 

d
o
c
u
m

e
n
t,

 a
ix

í 
c
o
m

 q
u
a
ls

e
v
o
l 
re

p
ro

d
u
c
c
ió

 o
 c

e
s
s
ió

 a
 t

e
rc

e
rs

, 
re

q
u
e
ri
rà

 l
a
 p

rè
v
ia

 a
u
to

ri
tz

a
c
ió

 e
x
p

re
s
s
a
 d

e
ls

 s
e
u
s
 a

u
to

rs
, 

q
u
e
d

a
n
t 

e
n
 t

o
t 

c
a
s
 p

ro
h
ib

id
a
 q

u
a
ls

e
v
o
l 
m

o
d

if
ic

a
c
ió

 u
n
il
a
te

ra
l 
d

e
l 
m

a
te

ix
.

PROJECTE EXECUTIU

Carrer del Museu 4, Isona, 25650 Lleida 

Ajuntament d'Isona i Conca Dellà

Arquitectes:

Anna Feu i Jordana

Carlos Godoy Bregolat

REFORMA  I AMPLIACIÓ  DEL  MUSEU  DE LA

CONCA DELLÀ

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona

arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

MARÇ 2020

Consell Comarcal del Pallars Jussà

A3 1:100 - A1 1:50

5- INSTAL·LACIONS
Sistema de Sanejament 

Ventilació i Climatització

5-16



S&P CADB/T 12 LV

Ø315

Ø
31

5

Ø
25

0
Ø

20
0

Ø315

Ø315

Ø
12

5

Ø
12

5

PLANTA COBERTA

- COL·LECTOR AIGÜES BRUTES
- BAIXANT AIGÜES BRUTES

LLEGENDA SANEJAMENT

- COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS
- BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

LLEGENDA VENTILACIÓ

- CONDUCTE ADMISSIÓ
- CONDUCTE EXTRACCIÓ

- REIXA ADMISSIÓ EXTERIOR

- MUNTANT  CONDUCTE CIRCULAR 
- MUNTANT CONDUCTE RECTANGULAR

- CONDUCTE IMPULSIÓ
- CONDUCTE RETORN
- CONDUCTE FLEXIBLE

- REIXA RETORN INTERIOR
- REIXA EXTRACCIÓ EXTERIOR
- DIFUSOR
- BOCA VENTILACIÓ CIRCULAR
- RECUPERADOR ENTALPIC ZEHNDEER 600
- RECUPERADOR ENTALPIC S&P CADB 12

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- CANONADA GAS

- A PLANTA INFERIOR

- A PLANTA SUPERIOR
- CANONADA LIQUID

- PROCEDENT DE PLANTA INFERIOR
- PROCEDENT DE PLANTA SUPERIOR

- UNITAT INTERIOR SOSTRE

- UNITAT EXTERIOR FLUX VERTICAL

- UNITAT INTERIOR CONDUCTES VERTICAL
- TERMOSTAT
- CONTROL CENTRAL

T

CONTROL

S45MT2E5A

- UNITAT INTERIOR SPLIT
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 00  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  DESMUNTATGE CLIMATITZACIÓ

1 K21E5411 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 10 kW
de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmutatge unitats exteriors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 K21EA711 u Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a
màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmuntatge unitats interiors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 00  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  DESMUNTATGES INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 K21GU025 u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i
1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari proteccions generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini,
amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmuntatge instal·lació Elèctrica PB 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
2 desmuntatge isntal·lació electrica P4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 00  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  DESMUNTATGES INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

1 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmutatge SAnejmaent Banys 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

2 K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmuntatge Instal·alció Fontaneria 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 01  ENDERROCS

1 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de fusta vidriada o de reixa tipus simple torsió, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 PB
3 Porta principal accés museu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Finestra fixa botiga 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P3 faç carrer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 K21QFG01 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització (sense incloure
embalatges) o càrrega manual sobre camió o contenidor, a definir per la part promotora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Previsió mobiliari existent e PB 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Sanitaris P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 K216FG00 ut Desmuntatge i enretirada de cancell d'accés, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 PB 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 52,500 52,500 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 63,500

5 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 P1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
marcat de l'enderroc amb tall amb serra de dics; i treballs de repàs i acabat del mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m ampl m alt m gruix
2 PB treure ampits de pedra botiga

pre-existent
1,000 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,700 1,000 0,500 0,350 C#*D#*E#*F#
4 PB façana pral treure ampit nou accés 1,000 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 PB obertura pas zona nous banys 0,000 0,900 2,200 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,350

7 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 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 T ut ml m alt
2 PB armari sota escala 1,000 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 1,250 3,750 C#*D#*E#*F#
4 P1 zona banys 1,000 3,300 3,000 9,900 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,100 3,000 3,300 C#*D#*E#*F#
7 P3 1,000 11,500 3,000 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,850

8 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 P2 caixa d'escala 2,000 2,350 3,000 14,100 C#*D#*E#*F#
3 P3 obertures caixa d'escala 2,000 1,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

9 K214FG03 ut Enderroc puntual de forjat en la zona d'entrebigat per a la formació de muntant de pas d'instal·lacions entre
plantes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou treballs de repàs i
acabat del perímetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona costat ascensor T ut

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Sostre PB 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
3 Sostre P1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
4 Sostre P2 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Zona costat escala T ut
6 Sostre psot 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
7 Sostre PB 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
8 Sostre P1 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
9 Sostre P2 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

10 * 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 P3 connexió entre edificis 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 K2148834 m3 Enderroc de cèrcol de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 P3 connexió entre edificis 1,000 2,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 02  SISTEMA ESTRUCTURAL

1 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm de gruix màxim, amb perfils d'acer laminat per a
estructures S275JR segons definit per càlcul en projecte, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats
recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i platines d'acer (210 kg/m). Inclou part
proporcional de reconstrucció i repassos dels brancalls dels murs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 PB obertura accés banys 0,000 0,900 0,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 obertura pas entre edificis 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 K4F7NK11 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 T ut
2 P3 obertures en caixa d'escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 K4GRFG01 m3 Reconstitució de mur de maçoneria i/o fàbrica ceràmica amb reposició de peces similars al mur pre-existent, i
col·locades amb morter de calç i sorra seleccionada similar a l'existent o morter de ciment,segons deficneixi la
DF.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m gruix m
2 PB obertura accés banys -

reconstrucció brancall obertura
preexistent

0,000 0,300 0,650 2,500 0,000 C#*D#*E#*F#

3 P1 obertures escala 1,000 0,800 0,150 2,100 0,252 C#*D#*E#*F#
4 P2 obertures escala 1,000 0,800 0,150 2,100 0,252 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,504

4 K4F2FG00 m3 Reconstitució de paret/mur estructural per a revestir amb maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m gruix m alt
2 P3 pas entre edificis 1,000 1,900 0,350 2,200 1,463 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,463

5 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb
adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 P3 pas entre edificis 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

6 44SLFG02 m2 Capa de compressió de 4 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de
5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 P3 zona a remuntar 1,000 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

7 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ignifugat perfils vistos T ut ml m perim expos
2 P1
3 IPN-280 1,000 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,350 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#
5 IPN-240 2,000 2,400 0,850 4,080 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,700 0,850 4,590 C#*D#*E#*F#
7 P2
8 IPN-280 1,000 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,350 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#

10 IPN-240 2,000 2,620 0,850 4,454 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,700 0,850 4,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,414

8 E7D6FG01 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent per a una REI-90.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ignifugat perfils vistos T ut ml m perim expos
2 P1
3 IPN-280 1,000 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,350 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#
5 IPN-240 2,000 2,400 0,850 4,080 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,700 0,850 4,590 C#*D#*E#*F#
7 P2
8 IPN-280 1,000 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,350 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#

10 IPN-240 2,000 2,620 0,850 4,454 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,700 0,850 4,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,414

9 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ignifugat perfils vistos T ut ml m perim expos
2 P1
3 IPN-280 1,000 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,350 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#
5 IPN-240 2,000 2,400 0,850 4,080 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,700 0,850 4,590 C#*D#*E#*F#
7 P2
8 IPN-280 1,000 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,350 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#

10 IPN-240 2,000 2,620 0,850 4,454 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,700 0,850 4,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,414

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 02  FAÇANA
Titol 4 (1) 01  PART MASSISSA

1 K8K1FG00 m Escopidor (marxapeu) de 55 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus manual, de color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Marxapeu nou accés 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

2 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de 14
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament
amb planxes de poliestirè expandit (EPS), de tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior
format per envà col.locat amb morter elaborat a l'obra, amb guix o amb adhesiu cola de 4 cm de gruix de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m
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2 Tapiat finestres 3,000 0,600 1,200 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,160

3 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m
2 Tapiat finestres 3,000 0,600 1,200 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,160

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 02  FAÇANA
Titol 4 (1) 02  FUSTERIA EXTERIOR

1 KA1ABE01 ut Be-01: Tancament exterior de mides totals 212x220 cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de melis
amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, format per un vidre fixe (tot segons
planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KA1ABE02 ut Be-02: Tancament exterior de mides totals 252x250 cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de melis
amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, format per una porta d'una fulla batent i
una fulla lateral fixa ambdós vidriades (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del
marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Tibador d'acer inoxidable.
- Pany amb clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (1) 01  PART MASSISSA

1 E652FG01 m2 D1- 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 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Sistema W111 de Knauf o equivalent,
EI30 i aïllament acústic Ra 46 dBA. Inclou segellats dels ponts acústics pels passos d'instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 PB bany minus/magatzem 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,900 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

2 E652SA2D m2 Increment de preu unitari per muntatge amb placa hidròfuga a una cara.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 PB interior banys 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,900 3,000 5,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,350 3,000 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

3 E6Z1FG01 ut Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica galvanitzada model ORECHIDEA BASIC o equivalent per a
porta corredera d'una fulla per a tancament de guix laminat de 10,5 cm de gruix acabat per a una amplada útil
de porta de 90 cm i una alçada útil de 210 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 PB banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 K614FG01 m2 D2: Paredó recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 PB calaix instal costat escala 1,000 0,750 3,000 2,250 C#*D#*E#*F#
3 PB calaix instal costat ascensor 1,000 1,900 3,000 5,700 C#*D#*E#*F#
4 PB tancament obertura expo entorn 1,000 2,250 2,200 4,950 C#*D#*E#*F#
5 P1 calaix instal costat escala 1,000 1,300 3,000 3,900 C#*D#*E#*F#
6 P1 calaix instal costat ascensor 1,000 1,400 3,000 4,200 C#*D#*E#*F#
7 P1 tancament escala 1,000 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#
8 P2 calaix instal costat escala 1,000 1,300 3,000 3,900 C#*D#*E#*F#
9 P2 calaix instal costat ascensor 1,000 1,400 3,000 4,200 C#*D#*E#*F#

10 P2 tancament audiovisuals 1,000 3,150 3,000 9,450 C#*D#*E#*F#
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11 P3 C#*D#*E#*F#
12 H 1,000 4,650 3,000 13,950 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,350 3,000 10,050 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,650 3,000 4,950 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,550 3,000 1,650 C#*D#*E#*F#
16 V 3,000 1,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,920 3,000 8,760 C#*D#*E#*F#
18 2,000 3,300 3,000 19,800 C#*D#*E#*F#
19 P3 calaix instal costat ascensor 1,000 1,400 3,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,110

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (1) 02  FUSTERIA INTERIOR

1 KA1AAI02 ut Ai-02. Mampara interior de mides totals 594x(375-235) cm (mides a comprovar a obra), formada per estructura
de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle recte, muntada sobre bastiment de base de
fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20 mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada i
diverses targes fixes vidriades o opaques (segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica marró fosc amb un
patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc
B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KA1AAI03 ut Ai-03. Mampara interior de mides totals 286x220 cm (mides a comprovar a obra), formada per estructura de
fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle recte, muntada sobre bastiment de base de fusta
de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20 mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada i diverses
targes fixes vidriades o opaques (segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica marró fosc amb un
patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc
B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAQEBI01 ut Bi-01:Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega batent llisa de 70x210x4 cm formada per
estructura interior de fusta folrada ambdós costats amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix preparat per
acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i ferramentes d'acer inoxidable muntada sobre bastiment
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

de base. Inclou subministrament de bastiment de base de fusta i condemna accionable des de l'exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 PB
3 Bany 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P3
5 Bany 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAQEBI03 ut Bi-02:Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega batent llisa de 80x210x4 cm formada per
estructura interior de fusta folrada ambdós costats amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix preparat per
acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i ferramentes d'acer inoxidable muntada sobre bastiment
de base. Inclou subministrament de bastiment de base de fusta i condemna accionable des de l'exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EAQECI01 ut Bi-03: Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla corredissa de fusta per a esmaltar, muntada
sobre guia superior encastada a carcasa i conduida per una guia inferior (inclòs el topall), de 40 mm de gruix
formada per estructura interior de fusta folrada ambdós costats amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix
preparat per a anar acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i ferramentes d'acer inoxidable i
condemna accionable des de l'exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 PB zona banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (1) 03  ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 KB12FG99 m Si-03
Barana d'acer per a pintar, format per travesser inferior, superior i muntants cada 1 metre, de pletina de 60x8
mm de secció i espai entre muntants executat amb planxa d'acer de 3mm, segons definit en detall de projecte,
de 231 cm d'alçària i 454 de longitud, fixada mecànicament a l'obra. Inclou passamà per escala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
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2 Si-03 accés celler 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (1) 04  ACABATS INTERIORS

1 K82Z5M30 m2 Aplicació de pont d'unió de morter de ciment per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobre revestiment
ceràmic, terratzo o pedra natural existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 Zona nous banys a enrajolar en parets

pre-existents
1,000 7,300 2,400 17,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,520

2 K81131C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 Zona nous banys a enrajolar en parets

pre-existents
1,000 7,300 2,400 17,520 C#*D#*E#*F#

3 P3 Bany 1,000 6,500 2,400 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,120

3 E825SA65 m2 R2 - Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat color
blanc, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 20x20 cm amb pretall de 10x10 cm,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888). Inclou part proporcional de cantonera d'alumini, color a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 PB bany minus 1,000 9,100 2,400 21,840 C#*D#*E#*F#
3 PB Bany 1,000 6,400 2,400 15,360 C#*D#*E#*F#
4 P3 Bany 1,000 6,600 2,400 15,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,040

4 E8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Envans interior ceràmics T ut ml m alt cares
2 PB calaix instal costat escala 1,000 0,750 3,000 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#
3 PB calaix instal costat ascensor 1,000 1,900 3,000 1,000 5,700 C#*D#*E#*F#
4 PB tancament obertura expo entorn 1,000 2,250 2,200 2,000 9,900 C#*D#*E#*F#
5 P1 calaix instal costat escala 1,000 1,300 3,000 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
6 P1 calaix instal costat ascensor 1,000 1,400 3,000 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
7 P1 tancament escala 1,000 2,400 3,000 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#
8 P2 calaix instal costat escala 1,000 1,300 3,000 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
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9 P2 calaix instal costat ascensor 1,000 1,400 3,000 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
10 P2 tancament audiovisuals 1,000 3,150 3,000 2,000 18,900 C#*D#*E#*F#
11 P3
12 1,000 8,900 3,000 1,000 26,700 C#*D#*E#*F#
13 1,000 11,750 3,000 1,000 35,250 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,500 3,000 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,600 3,000 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
16 * 1,000 3,000 3,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,400

5 K89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m ampl m alt cares
2 Ci-01 3,000 1,100 2,100 2,000 13,860 C#*D#*E#*F#
3 Bi-01 2,000 0,900 2,100 2,000 7,560 C#*D#*E#*F#
4 Bi-02 2,000 1,000 2,100 2,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,820

6 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml m alt
2 Si-03 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,640

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (1) 01  CEL RASOS

1 E844FG00 m2 S1 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 PB 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 71,300 71,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,310

2 K7C9FG00 m2 Aïllament de l'espai entrebigat amb feltre de llana mineral de vidre per aïllaments tipus MANTA KARFT KNAUF,
segons UNE-EN 13162, revestit d'una barrera de vapor constituïda per un complex paper kraft/polietilè en una
de les seves cares, de 160 mm de gruix i 1200 mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i
una resistència tèrmica de 4,00 m2.K/W, col·locada sobre el fals sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut m2
2 P3 1,000 71,300 71,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,010

3 E652SA2D m2 Increment de preu unitari per muntatge amb placa hidròfuga a una cara.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 PB 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,210

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 T ut
2 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (1) 02  ACABATS INTERIORS

1 K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 P3 caixa d'escala 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (1) 03  PAVIMENTS

1 K9B4FG00 m2 Reposició de paviment interior amb peces de pedra similar a la pre-existent col·locada i rejuntada amb morter
de calç hidràulica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m
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2 PB - Reposició matxons de pedra
eliminats

1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,700 0,500 0,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,850

2 K93AE165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 15 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 PB zona nous banys 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 71,300 71,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,010

3 K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 1-2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 %
2 P1 1,000 12,000 0,120 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

4 E9DC1M54 m2 P2: Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 PB bany 1,000 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#
3 P3 banys 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 reserva 1,000 25,350 25,350 C#*D#*E#*F#
5 reserva visitable 1,000 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,950

5 E9R2FG00 m2 P3: Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de INTERFACE o equivalent, de 10mm de gruix
col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Inclou part proporcional de remats per a la formació
d'esglaons, transició entre paviments, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 oficines 1,000 24,150 24,150 C#*D#*E#*F#
3 circulacions 1,000 26,800 26,800 C#*D#*E#*F#
4 taller 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,150

6 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm
de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m
2 PB 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,500

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (1) 01  QUADRE ELÈCTRIC

1 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x750x175 mm, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre distribució General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG415EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 EG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Clima 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Clima 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumentat Existent P1 i P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls Existents P1 i P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Endolls PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Endolls Humits 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Endolls P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 TErmo ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Endolls Aula Didactica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Recuperador Zehnder 600 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Endolls P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Endolls PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Recuperador Soler i Palau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Endolls Taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 SAI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Linies SAI 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 Creston Audiovisual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Plataforma elevadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenant Celler 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Enllumenant Aula didactica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Enllumenat Exposició Lloris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Enllumenant PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Enllumenant Escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Unitats interiors Clima 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Un itats interiors Clima 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Alarma Intrussió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Alarma PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VEntilació Celler 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat Emergència PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat Emèrgencia PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Enllumenat Emergència P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Enllumenant Emergència Aula

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

6 Enllumenat Emergència Exposició
Lloris

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

7 Enllumenant Emergència PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Enllumenant  Emergència Escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un
programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (1) 02  LINIES GENERALS

1 EG21HD1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

3 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 83,000

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 144,000
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5 EG325196 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia General 4,000 18,500 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

6 EG325186 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia General 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

7 EG312342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Modificació Línia Enllumenant P1 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
2 Modificació Linia Enllumenat P2 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

8 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació SAI 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Modificació Linia Endolls P1 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
3 Modificació Linia Endolls P2 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
4 Alimetanció Audiovisuals Creston 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

9 EG312672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació Clima Exterior 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació Unitats Interiors Clima 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat Escala interior 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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Titol 4 (1) 03  PLANTA BAIXA

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 228,000

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 EG312322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació CEntrals Alarma 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació SAI 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenant 76,000 3,000 228,000 C#*D#*E#*F#
2 Emergencies 56,000 3,000 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

7 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls 126,000 3,000 378,000 C#*D#*E#*F#
2 Ventilació Banys 17,000 3,000 51,000 C#*D#*E#*F#
3 Ventilació Celler 23,000 3,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 498,000

8 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls PB simples 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls PB Dobles 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Endolls Centrals Alarma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls PB simples 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Endolls PB Dobles 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Endolls Centrals Alarma 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa
rectangular, preu mitjà, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls simples 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa
rectangular, preu mitjà, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 endolls dobles 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 EG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases d'endolls vermells +
2 Bases RJ45, amb marc i bastidor,encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (1) 04  ESCALA INTERIOR

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Distribució punts de llum 3,000 4,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Distrtibució emergències 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució punts de llum 3,000 4,000 2,000 3,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 Distrtibució emergències 2,000 4,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  CLIMATITZACIÓ

1 EED5B231 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència
calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.7 i COP aproximat de 6.2, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 4,474 kW i en calor 4,919 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema antivibratori de molla
VIBCON VIB100 o equivalent + estora tipus VIBCON AD412 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEDA11D2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 10 a 11.5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 75 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb funcionament DC
Inverter, col.locada.Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i
sistemes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar
segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control unitat interior per equips VRV., instal·lat i
connectat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interiors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació de calefacció i refrigeració per equips
VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i sortida instal·lat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interiors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interiors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat control 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

8 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat Control 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

9 EF5H1B03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8
mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

11 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 19,000
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13 EF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, 1
mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

14 EF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de
líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de
líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a

AMIDAMENT DIRECTE 10,670

17 EG2DF6E9 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada
en terra tècnic amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització exterior Tubs cimatitizació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 03  VENTILACIÓ

1 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm,
motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell
de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el conducte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció Celler 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Extracció Serveis 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivacions Serveis 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EE445AS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conexió Boques 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 200x200 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extraccio Celler 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Extraccio serveis PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  FONTANERIA

1 EFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 EJ2ZE121BP7I u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada roscada de 1/2´´. Article: ref. 525543100 de la serie Varis de ROCA SANITARIO

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 EJ2ZA131 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada
de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 05  SANEJAMENT

1 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 evacuació aparells sanitaris 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
2 evacució condensats Clima 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 ED7FR213 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 i llit de
sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 ED90PA01 m Partida alçada per a connexió de sanejament (pluvials i fecals) a xarxa pública

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 (1) 01  EXTINTORS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 (1) 02  ALARMA CONTRA INCENDIS

1 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Celler 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Celler 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
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12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAixes derivacions 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització detecció i pulsadors Celler 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Canalització detecció i pulsadors PB 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Canalització detecció i pulsadors P1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Canalització detecció i pulsadors P2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

7 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat detecció i pulsadors Celler 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Cablejat detecció i pulsadors PB 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 Cablejat detecció i pulsadors P2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 Cablejat detecció i pulsadors P3 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,000

8 EM121A06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 renovació centraleta incendis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 (1) 04  SENYALITZACIÓ

1 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè
de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extintors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Pulsadors 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Sirena 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  SEGURETAT
Titol 4 (1) 01  ANTI INTRUSIÓ

1 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixes derivacions 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització principal 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  SEGURETAT
Titol 4 (1) 02  CCTV

1 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització principal 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixes derivació PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Caixes derivació P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Caixes derivació P2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortides Camares 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL

EUR
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Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  ENLLUMENAT
Titol 4 (1) 01  ENLLUMENAT GENERAL

1 EHA1H5R4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster, muntada superficialment al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Bombeig PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  ENLLUMENAT
Titol 4 (1) 02  ENLLUMENAT EMERGÈNCIA

1 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Celler 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  ENLLUMENAT
Titol 4 (1) 03  GESTIÓ ENLLUMENAT

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comunicació DALI 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  TELECOMUNICACIONS

1 EP74Q511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 38 unitats d'alçària, de 1800 x 600 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible
amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat
i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP7EZ999 u Patch panel rack 1U 24 x Rj45 Cat6A Modular  Vacio con retenedor, BL0340
Panel Categoria 6A de 24 puertos RJ45 tipo tipo Keystone construido en acero, diseñado para la distribución
de cableado de categoría 6A de redes de área local de lata densidad. Instalable en armarios rack de 19´´. El
sistema constituye una manera sencilla de organizar el cableado excediendo las especificaciones de las
normativas.

Características Patch panel rack 1U con retenedor Cat 6A UTP 24 puertos RJ45 Blueline
Panel de conexiónde con 24 puertos RJ45 para instalación en Rack de 19” y enformato de 1U.
Frontal modular con retenedor trasero de cable independiente.
Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta con retenedor plástico para facilitar la identificación.
Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110 IDC.
Idóneo para integración con latiguillos y módulos Cat.6A (Específico en sistemas BlueLine Link 10G).
El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, la cual soporta y facilita la
organización de lo senlaces hacia los repartidores del rack.
Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de campos magnéticos y eléctricos.
Resistente a impactos y al degradado gracias a su construcción en acero contratamiento anticorrosión.
Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de enlaces, permitiendo el poder rehacer el
conexionado individual hasta en 25 ocasiones.
Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26AWG (0.64,0.5y0.4mm).
Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA /EIA para Categoría 6A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EP7EZ998 u Regleta de alimentación para rack 19´´ specificaciones:

Instalación horizontal 1U
Tomas de salida: 8 x DIN49440
Longitud del cable: 1,8 m
Corriente: 16A
Tensión nominal: 250 V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 3500W
Encienda el interruptor de encendido / apagado
Color: Negro

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls Normals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Preses SAI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3
af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EP43F431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio principal 3,000 12,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

9 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

10 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

11 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 10  PORTES ASCENSOR

1 EL26FG00 u Treballs de substitució de 4 portes d'ascensor batents de planta per portes telescòpiques automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles corredisses de planxa d'acer, acabat lacat, color a definir per la DF, amb sistema
d'obertura i tancament automatitzat amb els corresponents sistemes de seguretat. Inclou la substitució de la
porta de la cabina i de les botoneres de planta per complir accessibilitat. Inclou els treballs de paleteria i els
repassos d'acabats dels paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 11  SANITARIS I AIXETES

1 EJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
encastat a taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 05  SISTEMES D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 12  VARIS

1 PAJU01S ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates, encastaments,
formació de passos d'instal·lacions i segellats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 06  EQUIPAMENT I MOBILIARI

EUR
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1 EQ51FG00 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament. Inclou part proporcional de sòcol de 40x10mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 PB - Bany minus 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
3 PB - Bany 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
4 Bany P3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,850

2 EQ5Z12A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o
oval, per a encastar aparells sanitaris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 PB - Bany minus 1,000 1,600 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#
3 PB - Bany 1,000 1,250 1,000 1,250 C#*D#*E#*F#
4 Bany P3 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,850

4 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL
Titol 3 GR  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Segons fitxa residus lot A1 48,590 48,590 C#*D#*E#*F#
3 inclou esponjament del 35%

TOTAL AMIDAMENT 48,590
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2 E2RA73G1 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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Segons fitxa residus lot A1 48,590 48,590 C#*D#*E#*F#
3 inclou esponjament del 35%

TOTAL AMIDAMENT 48,590

3 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut bidons 200l m3
2 Previsió 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

4 E2RA7M01 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 contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb
codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut bidons 200l m3
2 Previsió 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 00 Treballs previs

Titol 4 01 Desmuntatge climatització

1 K21E5411 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de
climatització d'expansió directa de 10 kW de potència calorífica
màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 143)

28,74 4,000 114,96

2 K21EA711 u Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat
emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada
superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 144)

17,25 3,000 51,75

TOTAL Titol 4 01.A1.00.01 166,71

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 00 Treballs previs

Titol 4 02 Desmuntatges instal·lació elèctrica

1 K21GU025 u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material
sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 146)

38,33 1,000 38,33

2 K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates
o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o
nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 145)

1,15 305,000 350,75

TOTAL Titol 4 01.A1.00.02 389,08

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 00 Treballs previs

Titol 4 03 Desmuntatges instal·lació fontaneria

1 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 142)

2,40 4,500 10,80

2 K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució
d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor (P - 147)

3,84 25,000 96,00

TOTAL Titol 4 01.A1.00.03 106,80

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 01 Enderrocs

EUR
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1 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de fusta vidriada o de
reixa tipus simple torsió, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 141)

17,15 6,000 102,90

2 K21QFG01 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització (sense incloure embalatges) o càrrega manual
sobre camió o contenidor, a definir per la part promotora. (P - 148)

8,58 10,000 85,80

3 K216FG00 ut Desmuntatge i enretirada de cancell d'accés, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 137)

34,31 1,000 34,31

4 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 138)

5,15 63,500 327,03

5 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 140)

8,58 10,000 85,80

6 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou marcat de l'enderroc amb tall
amb serra de dics; i treballs de repàs i acabat del mur. (P - 134)

104,70 1,350 141,35

7 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 135)

6,00 60,850 365,10

8 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 136)

11,60 18,500 214,60

9 K214FG03 ut Enderroc puntual de forjat en la zona d'entrebigat per a la formació de
muntant de pas d'instal·lacions entre plantes, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou treballs de
repàs i acabat del perímetre

(P - 133)

60,66 7,000 424,62

10 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 139)

4,38 10,000 43,80

11 K2148834 m3 Enderroc de cèrcol de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 132)

111,82 1,500 167,73

TOTAL Titol 3 01.A1.01 1.993,04

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 02 Sistema estructural

1 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm de gruix màxim,
amb perfils d'acer laminat per a estructures S275JR segons definit per
càlcul en projecte, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats
recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i
platines d'acer (210 kg/m). Inclou part proporcional de reconstrucció i
repassos dels brancalls dels murs. (P - 2)

479,60 1,500 719,40

2 K4F7NK11 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 - 151)

13,80 2,000 27,60

3 K4GRFG01 m3 Reconstitució de mur de maçoneria i/o fàbrica ceràmica amb reposició
de peces similars al mur pre-existent, i col·locades amb morter de calç
i sorra seleccionada similar a l'existent o morter de ciment,segons
deficneixi la DF.  (P - 152)

183,15 0,504 92,31

4 K4F2FG00 m3 Reconstitució de paret/mur estructural per a revestir amb maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4
(10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6
N/mm2 (P - 150)

259,38 1,463 379,47
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5 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de
carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos
components per a ús estructural (P - 153)

36,69 2,500 91,73

6 44SLFG02 m2 Capa de compressió de 4 cm de gruix, amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia
de 0,06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba (P - 3)

7,18 72,000 516,96

7 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 159)

12,01 35,414 425,32

8 E7D6FG01 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per a una
REI-90. (P - 10)

40,45 35,414 1.432,50

9 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 160)

16,60 35,414 587,87

TOTAL Titol 3 01.A1.02 4.273,16

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 02 Façana

Titol 4 (1) 01 Part massissa

1 K8K1FG00 m Escopidor (marxapeu) de 55 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus
manual, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10 (P - 163)

18,11 2,500 45,28

2 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra
d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit (EPS), de tensió a
la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà
col.locat amb morter elaborat a l'obra, amb guix o amb adhesiu cola de
4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram
central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 1)

54,55 2,160 117,83

3 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 11)

17,89 2,160 38,64

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.03.02.01 201,75

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 02 Façana

Titol 4 (1) 02 Fusteria exterior

1 KA1ABE01 ut Be-01: Tancament exterior de mides totals 212x220 cm (mides a
comprovar a obra) de fusta laminada de melis amb triple junta
d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb
ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per un vidre fixe (tot segons
planilles de fusteria exterior de projecte), 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
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància
del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:

1.315,00 1,000 1.315,00
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- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16
AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable. (P - 169)

2 KA1ABE02 ut Be-02: Tancament exterior de mides totals 252x250 cm (mides a
comprovar a obra) de fusta laminada de melis amb triple junta
d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb
ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per una porta d'una fulla batent i
una fulla lateral fixa ambdós vidriades (tot segons planilles de fusteria
exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16
AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Tibador d'acer inoxidable.
- Pany amb clau. (P - 170)

2.003,21 1,000 2.003,21

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.03.02.02 3.318,21

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (1) 01 Part massissa

1 E652FG01 m2 D1- 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 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Sistema
W111 de Knauf o equivalent, EI30 i aïllament acústic Ra 46 dBA.
Inclou segellats dels ponts acústics pels passos d'instal·lacions. (P - 7)

38,22 29,400 1.123,67

2 E652SA2D m2 Increment de preu unitari per muntatge amb placa hidròfuga a una
cara.  (P - 8)

2,32 18,750 43,50

3 E6Z1FG01 ut Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica galvanitzada model
ORECHIDEA BASIC o equivalent per a porta corredera d'una fulla per
a tancament de guix laminat de 10,5 cm de gruix acabat per a una
amplada útil de porta de 90 cm i una alçada útil de 210 cm. (P - 9)

242,85 2,000 485,70

4 K614FG01 m2 D2: Paredó recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola (P - 154)

16,32 118,110 1.927,56

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.04.01.01 3.580,43

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 01 Compartimentació interior vertical
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Titol 4 (1) 02 Fusteria interior

1 KA1AAI02 ut Ai-02. Mampara interior de mides totals 594x(375-235) cm (mides a
comprovar a obra), formada per estructura de fusta de melis (muntants
i travessers) de 100x50 mm en angle recte, muntada sobre bastiment
de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20 mm;
formada per una porta d'una fulla batent vidriada i diverses targes fixes
vidriades o opaques (segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus
3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un
revestiment de resina fenòlica marró fosc amb un patró de malla de
filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient sec segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor. (P - 167)

2.652,54 1,000 2.652,54

2 KA1AAI03 ut Ai-03. Mampara interior de mides totals 286x220 cm (mides a
comprovar a obra), formada per estructura de fusta de melis (muntants
i travessers) de 100x50 mm en angle recte, muntada sobre bastiment
de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20 mm;
formada per una porta d'una fulla batent vidriada i diverses targes fixes
vidriades o opaques (segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus
3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un
revestiment de resina fenòlica marró fosc amb un patró de malla de
filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient sec segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor. (P - 168)

1.134,06 1,000 1.134,06

3 EAQEBI01 ut Bi-01:Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega
batent llisa de 70x210x4 cm formada per estructura interior de fusta
folrada ambdós costats amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix
preparat per acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i
ferramentes d'acer inoxidable muntada sobre bastiment de base.
Inclou subministrament de bastiment de base de fusta i condemna
accionable des de l'exterior.

(P - 19)

208,54 2,000 417,08

4 EAQEBI03 ut Bi-02:Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega
batent llisa de 80x210x4 cm formada per estructura interior de fusta
folrada ambdós costats amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix
preparat per acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i
ferramentes d'acer inoxidable muntada sobre bastiment de base.
Inclou subministrament de bastiment de base de fusta i condemna
accionable des de l'exterior.

(P - 20)

232,08 2,000 464,16

5 EAQECI01 ut Bi-03: Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla
corredissa de fusta per a esmaltar, muntada sobre guia superior
encastada a carcasa i conduida per una guia inferior (inclòs el topall),
de 40 mm de gruix formada per estructura interior de fusta folrada
ambdós costats amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix

260,73 2,000 521,46

EUR
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preparat per a anar acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF
hidròfug; i ferramentes d'acer inoxidable i condemna accionable des
de l'exterior.

(P - 21)

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.04.01.02 5.189,30

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (1) 03 Elements de protecció

1 KB12FG99 m Si-03
Barana d'acer per a pintar, format per travesser inferior, superior i
muntants cada 1 metre, de pletina de 60x8 mm de secció i espai entre
muntants executat amb planxa d'acer de 3mm, segons definit en detall
de projecte, de 231 cm d'alçària i 454 de longitud, fixada
mecànicament a l'obra. Inclou passamà per escala. (P - 171)

141,41 0,800 113,13

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.04.01.03 113,13

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (1) 04 Acabats interiors

1 K82Z5M30 m2 Aplicació de pont d'unió de morter de ciment per a posterior col·locació
d'enrajolat ceràmic sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural
existent (P - 158)

9,00 17,520 157,68

2 K81131C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 156)

21,00 33,120 695,52

3 E825SA65 m2 R2 - Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat color blanc, rajola de València, grup
BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 20x20 cm amb pretall de 10x10
cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou part
proporcional de cantonera d'alumini, color a definir per la DF. (P - 13)

24,34 53,040 1.290,99

4 E8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 12)

6,83 164,400 1.122,85

5 K89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 161)

16,35 29,820 487,56

6 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P -
162)

17,96 0,640 11,49

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.04.01.04 3.766,09

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 7

Titol 4 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (1) 01 Cel rasos

1 E844FG00 m2 S1 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (P - 14)

22,82 104,310 2.380,35

2 K7C9FG00 m2 Aïllament de l'espai entrebigat amb feltre de llana mineral de vidre per
aïllaments tipus MANTA KARFT KNAUF, segons UNE-EN 13162,
revestit d'una barrera de vapor constituïda per un complex paper
kraft/polietilè en una de les seves cares, de 160 mm de gruix i 1200
mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una
resistència tèrmica de 4,00 m2.K/W, col·locada sobre el fals sostre (P -
155)

9,06 97,010 878,91

3 E652SA2D m2 Increment de preu unitari per muntatge amb placa hidròfuga a una
cara.  (P - 8)

2,32 9,210 21,37

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 - 15)

32,19 3,000 96,57

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.04.02.01 3.377,20

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (1) 02 Acabats interiors

1 K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 157)

7,21 13,500 97,34

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.04.02.02 97,34

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (1) 03 Paviments

1 K9B4FG00 m2 Reposició de paviment interior amb peces de pedra similar a la
pre-existent col·locada i rejuntada amb morter de calç hidràulica. (P -
166)

178,81 0,850 151,99

2 K93AE165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 15 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN
13813, aplicada manualment (P - 165)

35,80 108,010 3.866,76

3 K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 1-2 cm de gruix, amb morter
de ciment 1:4 (P - 164)

6,22 1,440 8,96

4 E9DC1M54 m2 P2: Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 16)

37,97 46,950 1.782,69

EUR
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5 E9R2FG00 m2 P3: Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de
INTERFACE o equivalent, de 10mm de gruix col·locada amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa. Inclou part proporcional de remats per a la
formació d'esglaons, transició entre paviments, etc. (P - 17)

22,45 62,150 1.395,27

6 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis
col·locat amb morter adhesiu (P - 18)

5,65 106,500 601,73

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.04.02.03 7.807,40

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (1) 01 Quadre elèctric

1 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos
de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x750x175 mm, col·locat (P - 58)

470,39 1,000 470,39

2 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 91)

115,13 1,000 115,13

3 EG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 90)

151,71 1,000 151,71

4 EG415EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 87)

240,39 1,000 240,39

5 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 89)

189,48 4,000 757,92

6 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 88)

104,33 12,000 1.251,96

7 EG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 86)

88,98 3,000 266,94

8 EG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 85)

70,71 1,000 70,71

9 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 84)

22,22 2,000 44,44

10 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 83)

21,85 20,000 437,00

EUR
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11 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 82)

21,63 11,000 237,93

12 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 81)

38,08 8,000 304,64

13 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies),
per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb
reserva de marxa de 150 hores, instal·lat (P - 92)

82,87 1,000 82,87

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.01.01 4.432,03

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (1) 02 Linies generals

1 EG21HD1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 60)

18,76 14,000 262,64

2 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 69)

3,95 45,000 177,75

3 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 68)

1,71 83,000 141,93

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 67)

1,46 144,000 210,24

5 EG325196 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal (P -
79)

6,32 74,000 467,68

6 EG325186 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal (P -
78)

4,72 18,500 87,32

7 EG312342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
(P - 74)

2,46 37,000 91,02

8 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 73)

1,92 46,000 88,32

9 EG312672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 75)

11,36 27,000 306,72

EUR
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10 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
72)

1,55 144,000 223,20

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.01.02 2.056,82

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (1) 03 Planta baixa

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 66)

1,25 76,000 95,00

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 67)

1,46 228,000 332,88

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 57)

9,13 9,000 82,17

4 EG312322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 71)

1,55 6,000 9,30

5 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 73)

1,92 3,000 5,76

6 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 76)

0,80 396,000 316,80

7 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 77)

0,93 498,000 463,14

8 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P - 93) 1,57 6,000 9,42

9 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
94)

2,10 7,000 14,70

10 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 95)

9,55 20,000 191,00

11 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular,
d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat
(P - 96)

4,06 6,000 24,36

12 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular,
de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat
(P - 97)

4,52 7,000 31,64

13 EG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base
d'endoll blancs + 2 bases d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb
marc i bastidor,encastat (P - 98)

127,01 1,000 127,01

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.01.03 1.703,18

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

EUR
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Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (1) 04 Escala interior

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 66)

1,25 32,000 40,00

2 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 76)

0,80 96,000 76,80

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.01.04 116,80

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 02 Climatització

1 EED5B231 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i
potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.7 i COP
aproximat de 6.2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred
4,474 kW i en calor 4,919 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V,
motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1
mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons memòria constructiva,
apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou
sistema antivibratori de molla VIBCON VIB100 o equivalent + estora
tipus VIBCON AD412 o equivalent. (P - 31)

7.095,17 1,000 7.095,17

2 EEDA11D2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 10 a 11.5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 75 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb funcionament DC
Inverter, col.locada.Model a instal·lar segons memòria constructiva,
apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. (P - 33)

1.482,51 2,000 2.965,02

3 EEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar
segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i
sistemes de ventilació. (P - 32)

1.214,23 2,000 2.428,46

4 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control
unitat interior  per equips VRV., instal·lat i connectat (P - 37)

298,75 4,000 1.195,00

5 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació
de calefacció i refrigeració per equips VRV, amb pre-programació i 10
punts d'entrada i sortida instal·lat i connectat (P - 38)

253,75 4,000 1.015,00

6 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 40) 87,05 4,000 348,20

7 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 39)

4,67 86,000 401,62

8 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 61)

0,85 86,000 73,10

EUR
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9 EF5H1B03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de
gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 42)

9,26 14,000 129,64

10 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal,
1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 46)

19,04 14,000 266,56

11 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal,
0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 45)

16,82 4,000 67,28

12 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal,
0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 44)

12,12 19,000 230,28

13 EF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de
gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 43)

11,26 25,000 281,50

14 EF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56
kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a
la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat (P - 48)

110,56 1,000 110,56

15 EF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28
kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a
la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat (P - 47)

105,30 2,000 210,60

16 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a
(P - 41)

98,25 10,670 1.048,33

17 EG2DF6E9 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada en terra tècnic amb
elements de suport (P - 70)

30,93 4,000 123,72

TOTAL Titol 4 01.A1.05.02 17.990,04

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 03 Ventilació

1 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos
velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de
250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el
conducte (P - 35)

123,35 1,000 123,35

2 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 29)

12,79 26,000 332,54

3 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 28)

12,32 3,000 36,96

4 EE445AS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 30)

5,35 2,000 10,70

5 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 36)

64,61 2,000 129,22

EUR
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6 EEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 200x200 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 34)

100,78 2,000 201,56

TOTAL Titol 4 01.A1.05.03 834,33

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 04 Fontaneria

1 EFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 51)

5,53 3,000 16,59

2 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 50)

4,52 8,000 36,16

3 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 49)

3,67 10,000 36,70

4 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 54)

4,98 3,000 14,94

5 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 53)

4,35 8,000 34,80

6 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 52)

4,28 10,000 42,80

7 EJ2ZE121BP7I u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´.
Article: ref. 525543100 de la serie Varis de ROCA SANITARIO (P -
108)

14,62 4,000 58,48

8 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 107)

10,85 4,000 43,40

9 EJ2ZA131 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada
roscada de 1/2´´ (P - 106)

12,71 4,000 50,84

10 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 105)

66,21 2,000 132,42

TOTAL Titol 4 01.A1.05.04 467,13

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 05 Sanejament

1 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 25)

21,20 2,000 42,40
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2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 24)

13,70 4,500 61,65

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 23)

12,83 15,000 192,45

4 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 109)

12,18 2,000 24,36

5 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 110)

6,39 2,000 12,78

6 ED7FR213 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 26)

29,95 5,000 149,75

7 ED90PA01 m Partida alçada per a connexió de sanejament (pluvials i fecals) a xarxa
pública (P - 27)

259,32 1,000 259,32

TOTAL Titol 4 01.A1.05.05 742,71

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (1) 01 Extintors

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 118)

51,88 4,000 207,52

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 119)

89,87 1,000 89,87

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.06.01 297,39

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (1) 02 Alarma contra incendis

1 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 113)

28,36 14,000 397,04

2 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 117)

18,54 7,000 129,78

3 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior (P - 115)

61,79 3,000 185,37

4 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
(P - 116)

135,76 1,000 135,76

5 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 56)

11,78 24,000 282,72

EUR
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6 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 59)

2,33 111,000 258,63

7 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada,
amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2,
pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 80)

4,57 218,000 996,26

8 EM121A06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 114)

354,22 1,000 354,22

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.06.02 2.739,78

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (1) 04 Senyalització

1 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 121)

13,27 15,000 199,05

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.06.04 199,05

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 07 Seguretat

Titol 4 (1) 01 Anti intrusió

1 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 56)

11,78 8,000 94,24

2 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 65)

1,60 12,000 19,20

3 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 59)

2,33 50,000 116,50

4 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat
en tub (P - 120)

1,30 134,000 174,20

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.07.01 404,14

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 07 Seguretat

Titol 4 (1) 02 CCTV

EUR
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1 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 62)

0,90 75,000 67,50

2 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 65)

1,60 12,000 19,20

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 57)

9,13 9,000 82,17

4 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P - 93) 1,57 6,000 9,42

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.07.02 178,29

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 08 Enllumenat

Titol 4 (1) 01 Enllumenat general

1 EHA1H5R4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36
W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada
superficialment al sostre (P - 101)

45,32 1,000 45,32

2 EH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat (P - 99)

65,25 3,000 195,75

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.08.01 241,07

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 08 Enllumenat

Titol 4 (1) 02 Enllumenat emergència

1 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 100)

59,94 19,000 1.138,86

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.08.02 1.138,86

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 08 Enllumenat

Titol 4 (1) 03 Gestió enllumenat

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 17

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 66)

1,25 85,000 106,25

TOTAL Titol 4 (1) 01.A1.05.08.03 106,25

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 09 Telecomunicacions

1 EP74Q511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 38 unitats d'alçària,
de 1800 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P - 125)

566,50 1,000 566,50

2 EP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps
RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació
Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 126)

506,71 1,000 506,71

3 EP7EZ999 u Patch panel rack 1U 24 x Rj45 Cat6A Modular Vacio con retenedor,
BL0340
Panel Categoria 6A de 24 puertos RJ45 tipo tipo Keystone construido
en acero, diseñado para la distribución de cableado de categoría 6A
de redes de área local de lata densidad. Instalable en armarios rack de
19´´. El sistema constituye una manera sencilla de organizar el
cableado excediendo las especificaciones de las normativas.

Características Patch panel rack 1U con retenedor Cat 6A UTP 24
puertos RJ45 Blueline
Panel de conexiónde con 24 puertos RJ45 para instalación en Rack
de 19” y enformato de 1U.
Frontal modular con retenedor trasero de cable independiente.
Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta con retenedor
plástico para facilitar la identificación.
Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110
IDC.
Idóneo para integración con latiguillos y módulos Cat.6A (Específico
en sistemas BlueLine Link 10G).
El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja
posterior, la cual soporta y facilita la organización de lo senlaces hacia
los repartidores del rack.
Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de campos
magnéticos y eléctricos.
Resistente a impactos y al degradado gracias a su construcción en
acero contratamiento anticorrosión.
Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de
enlaces, permitiendo el poder rehacer el conexionado individual hasta
en 25 ocasiones.
Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26AWG
(0.64,0.5y0.4mm).
Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA /EIA para
Categoría 6A (P - 129)

102,03 2,000 204,06

4 EP7EZ998 u Regleta de alimentación para rack 19´´ specificaciones:

Instalación horizontal 1U
Tomas de salida: 8 x DIN49440

21,94 2,000 43,88

EUR
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Longitud del cable: 1,8 m
Corriente: 16A
Tensión nominal: 250 V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 3500W
Encienda el interruptor de encendido / apagado
Color: Negro (P - 128)

5 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE
802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb
protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat (P - 127)

288,50 1,000 288,50

6 EP43F431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 123)

10,81 40,000 432,40

7 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 55)

5,08 4,000 20,32

8 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 64)

1,60 37,500 60,00

9 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 63)

0,97 44,000 42,68

10 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
122)

1,58 55,000 86,90

11 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat
sobre suport de mòdul estret (P - 124)

15,82 4,000 63,28

TOTAL Titol 4 01.A1.05.09 2.315,23

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 10 Portes ascensor

1 EL26FG00 u Treballs de substitució de 4 portes d'ascensor batents de planta per
portes telescòpiques automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles
corredisses de planxa d'acer, acabat lacat, color a definir per la DF,
amb sistema d'obertura i tancament automatitzat amb els
corresponents sistemes de seguretat. Inclou la substitució de la porta
de la cabina i de les botoneres de planta per complir accessibilitat.
Inclou els treballs de paleteria i els repassos d'acabats dels
paraments. (P - 112)

3.366,48 1,000 3.366,48

TOTAL Titol 4 01.A1.05.10 3.366,48

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 11 Sanitaris i aixetes

1 EJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a taulell (P - 102)

101,87 3,000 305,61
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2 EJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades d'1/2´´ (P - 104)

111,33 3,000 333,99

3 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 103)

212,97 3,000 638,91

TOTAL Titol 4 01.A1.05.11 1.278,51

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 05 Sistemes d'instal·lacions

Titol 4 12 Varis

1 PAJU01S ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en
l'execució de regates, encastaments, formació de passos
d'instal·lacions i segellats. (P - 172)

201,09 1,000 201,09

TOTAL Titol 4 01.A1.05.12 201,09

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 06 Equipament i mobiliari

1 EQ51FG00 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu
alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament. Inclou part proporcional de sòcol de 40x10mm.
(P - 130)

152,29 3,850 586,32

2 EQ5Z12A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el
cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar
aparells sanitaris (P - 131)

100,69 3,000 302,07

3 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 22)

80,17 3,850 308,65

4 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 111)

207,31 2,000 414,62

TOTAL Titol 3 01.A1.06 1.611,66

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A1 LOT A1: MUSEU ACTUAL

Titol 3 GR Gestió de residus

1 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 149)

16,04 48,590 779,38

2 E2RA73G1 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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

18,88 48,590 917,38

3 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 4)

184,01 0,200 36,80

EUR
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4 E2RA7M01 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 contaminada perillosos, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

224,80 0,200 44,96

TOTAL Titol 3 01.A1.GR 1.778,52

EUR



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR3 RESUM DEL PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 4 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 (1) 01.A1.03.02.01  Part massissa 201,75

Titol 4 (1) 01.A1.03.02.02  Fusteria exterior 3.318,21

Titol 4 01.A1.03.02  Façana 3.519,96

Titol 4 (1) 01.A1.04.01.01  Part massissa 3.580,43

Titol 4 (1) 01.A1.04.01.02  Fusteria interior 5.189,30

Titol 4 (1) 01.A1.04.01.03  Elements de protecció 113,13

Titol 4 (1) 01.A1.04.01.04  Acabats interiors 3.766,09

Titol 4 01.A1.04.01  Compartimentació interior vertical 12.648,95

Titol 4 (1) 01.A1.04.02.01  Cel rasos 3.377,20

Titol 4 (1) 01.A1.04.02.02  Acabats interiors 97,34

Titol 4 (1) 01.A1.04.02.03  Paviments 7.807,40

Titol 4 01.A1.04.02  Compartimentació interior horitzontal 11.281,94

Titol 4 (1) 01.A1.05.01.01  Quadre elèctric 4.432,03

Titol 4 (1) 01.A1.05.01.02  Linies generals 2.056,82

Titol 4 (1) 01.A1.05.01.03  Planta baixa 1.703,18

Titol 4 (1) 01.A1.05.01.04  Escala interior 116,80

Titol 4 01.A1.05.01  Instal·lació elèctrica 8.308,83

Titol 4 (1) 01.A1.05.06.01  Extintors 297,39

Titol 4 (1) 01.A1.05.06.02  Alarma contra incendis 2.739,78

Titol 4 (1) 01.A1.05.06.04  Senyalització 199,05

Titol 4 01.A1.05.06  Protecció contra incendis 3.236,22

Titol 4 (1) 01.A1.05.07.01  Anti intrusió 404,14

Titol 4 (1) 01.A1.05.07.02  CCTV 178,29

Titol 4 01.A1.05.07  Seguretat 582,43

Titol 4 (1) 01.A1.05.08.01  Enllumenat general 241,07

Titol 4 (1) 01.A1.05.08.02  Enllumenat emergència 1.138,86

Titol 4 (1) 01.A1.05.08.03  Gestió enllumenat 106,25

Titol 4 01.A1.05.08  Enllumenat 1.486,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41.064,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.A1.00.01  Desmuntatge climatització 166,71

Titol 4 01.A1.00.02  Desmuntatges instal·lació elèctrica 389,08

Titol 4 01.A1.00.03  Desmuntatges instal·lació fontaneria 106,80

Titol 3 01.A1.00  Treballs previs 662,59

Titol 4 01.A1.03.02  Façana 3.519,96

Titol 3 01.A1.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 3.519,96

Titol 4 01.A1.04.01  Compartimentació interior vertical 12.648,95

Titol 4 01.A1.04.02  Compartimentació interior horitzontal 11.281,94

Titol 3 01.A1.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 23.930,89

Titol 4 01.A1.05.01  Instal·lació elèctrica 8.308,83

Titol 4 01.A1.05.02  Climatització 17.990,04

Titol 4 01.A1.05.03  Ventilació 834,33

Titol 4 01.A1.05.04  Fontaneria 467,13

euros



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 4 01.A1.05.05  Sanejament 742,71

Titol 4 01.A1.05.06  Protecció contra incendis 3.236,22

Titol 4 01.A1.05.07  Seguretat 582,43

Titol 4 01.A1.05.08  Enllumenat 1.486,18

Titol 4 01.A1.05.09  Telecomunicacions 2.315,23

Titol 4 01.A1.05.10  Portes ascensor 3.366,48

Titol 4 01.A1.05.11  Sanitaris i aixetes 1.278,51

Titol 4 01.A1.05.12  Varis 201,09

Titol 3 01.A1.05  Sistemes d'instal·lacions 40.809,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
68.922,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.A1.00  Treballs previs 662,59

Titol 3 01.A1.01  Enderrocs 1.993,04

Titol 3 01.A1.02  Sistema estructural 4.273,16

Titol 3 01.A1.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 3.519,96

Titol 3 01.A1.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 23.930,89

Titol 3 01.A1.05  Sistemes d'instal·lacions 40.809,18

Titol 3 01.A1.06  Equipament i mobiliari 1.611,66

Titol 3 01.A1.GR  Gestió de residus 1.778,52

Capítol 01.A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL 78.579,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
78.579,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.A1  LOT A1: MUSEU ACTUAL 78.579,00

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 78.579,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
78.579,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 78.579,00

78.579,00

euros



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR4 ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 78.579,00

13 % Despeses Generals SOBRE 78.579,00...................................................................... 10.215,27

6 % Benefici Industrial SOBRE 78.579,00............................................................................ 4.714,74

Subtotal 93.509,01

21 % IVA SOBRE 93.509,01................................................................................................. 19.636,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 113.145,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRETZE MIL  CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )

A Isona i Conca Dellà, març de 2020.

Anna Feu i Jordana (Col. 44063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53129-4)
FEU GODOY ARQUITECTES, S.L.P.



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

LOT A2 

PROJECTE DE MUSEOGRAFIA 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR2 PRESSUPOST 



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 01 Planta 2

Titol 4 02 Exposició permanent: El Món Romà

Titol 4 (1) 01 Sala audiovisual

1 ZMU202 ut Subministrament de bancs de DM 19 mm lacats de mides segons
plànol (P - 9)

475,00 3,000 1.425,00

2 ZMU203 ut Subministrament projector de 4000 lumens o superior amb ancoratge
(P - 10)

2.250,00 1,000 2.250,00

3 ZMU204 ut Subministrament altaveus autoamplificats JBL Control 1 Pro Air (P - 11) 115,00 2,000 230,00

4 ZMU205 ut Subministrament pantalla Screen, format 16:9 de 100´´ (P - 12) 120,00 1,000 120,00

5 ZMU206 ut Producció audiovisual 3' (P - 13) 5.345,00 1,000 5.345,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.01.02.01 9.370,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 01 Planta 2

Titol 4 02 Exposició permanent: El Món Romà

Titol 4 (1) 02 Primer contacte amb Roma

1 ZMU208 m2 Construcció de mòdul en DM de 19 mm pintat ´´in situ´´ amb semilaca,
de mides segons plànol; amb calaix interior i finestra amb vidre per a
vitrina interior. (P - 14)

155,00 14,250 2.208,75

2 ZMU209 m2 Gràfica en vinil imprès i laminat (P - 15) 45,00 4,000 180,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.01.02.02 2.388,75

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 01 Planta 2

Titol 4 02 Exposició permanent: El Món Romà

Titol 4 (1) 03 La Fundació d'Aeso

1 ZMU210 ut Construcció de peanya en DM de 19 mm lacat, amb diferents nivells i
mides segons plànol (P - 16)

800,00 1,000 800,00

2 ZMU211 ut Subministrament d'urnes de vidre 4+4 segons mides plànol amb
cargols de seguretat (P - 17)

285,00 3,000 855,00

3 ZMU212 ut Subministrament i col·locació de suports i cartel·les de les peces (P -
18)

660,00 1,000 660,00

4 ZMU213 ut Plafó grafic sobre base de DM lacat de 200x200cm (P - 19) 780,00 1,000 780,00

5 ZMU214 ut Fotogrametria de la peça i producció mapping (P - 20) 4.145,00 1,000 4.145,00

6 ZMU215 ut Picoprojector per a mapping tipus Optoma ML 750 ST + Brigthsign LS
424 (P - 21)

855,00 1,000 855,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.01.02.03 8.095,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

EUR



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 01 Planta 2

Titol 4 02 Exposició permanent: El Món Romà

Titol 4 (1) 04 Vida pública

1 ZMU216 ut Construcció de peanyes en DM de 19 mm lacat, de diferents mides (P
- 22)

265,00 6,000 1.590,00

2 ZMU217 ut Subministrament i col·locació de suports i cartel·les de les peces (P -
23)

30,00 6,000 180,00

3 ZMU218 ut Subministrament de plafó grafic sobre base de DM lacat de
200x200cm (P - 24)

780,00 1,000 780,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.01.02.04 2.550,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 01 Planta 2

Titol 4 02 Exposició permanent: El Món Romà

Titol 4 (1) 05 Confins de l'Imperi

1 ZMU219 ut Construcció de peanya en DM de 19 mm lacat, amb diferents nivells i
mides segons plànol (P - 25)

1.080,00 1,000 1.080,00

2 ZMU220 ut Subministrament i col·locació de suports i cartel·les de les peces (P -
26)

540,00 1,000 540,00

3 ZMU221 ut Plafó grafic sobre base de DM lacat de 200x200cm (P - 27) 780,00 1,000 780,00

4 ZMU214 ut Fotogrametria de la peça i producció mapping (P - 20) 4.145,00 1,000 4.145,00

5 ZMU215 ut Picoprojector per a mapping tipus Optoma ML 750 ST + Brigthsign LS
424 (P - 21)

855,00 1,000 855,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.01.02.05 7.400,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 01 Planta 2

Titol 4 02 Exposició permanent: El Món Romà

Titol 4 (1) 06 Naixement d'un nou món

1 ZMU208 m2 Construcció de mòdul en DM de 19 mm pintat ´´in situ´´ amb semilaca,
de mides segons plànol; amb calaix interior i finestra amb vidre per a
vitrina interior. (P - 14)

155,00 8,250 1.278,75

2 ZMU209 m2 Gràfica en vinil imprès i laminat (P - 15) 45,00 2,500 112,50

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.01.02.06 1.391,25

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 01 Planta 2

Titol 4 02 Exposició permanent: El Món Romà

Titol 4 (1) 07 General

EUR



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 ZMU227 m Subministrament carril il·luminació trifàsic ERCO dimmeritzable (P - 30) 42,00 41,500 1.743,00

2 ZMU228 ut Subministrament lluminària Litfocus + bombeta Soraa (P - 31) 115,00 54,000 6.210,00

3 ZMU230 ut Il·lustracions generals d'àmbit (P - 32) 350,00 3,000 1.050,00

4 ZMU231 ut Desenvolupament gràfic de la proposta (P - 33) 750,00 1,000 750,00

5 ZMU232 ut Muntatge general (P - 34) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.01.02.07 11.253,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 02 Planta 1

Titol 4 01 Exposició permanent. Terra de dinosaures

Titol 4 (1) 01 Sala audiovisual

1 ZMU202 ut Subministrament de bancs de DM 19 mm lacats de mides segons
plànol (P - 9)

475,00 3,000 1.425,00

2 ZMU203 ut Subministrament projector de 4000 lumens o superior amb ancoratge
(P - 10)

2.250,00 1,000 2.250,00

3 ZMU204 ut Subministrament altaveus autoamplificats JBL Control 1 Pro Air (P - 11) 115,00 2,000 230,00

4 ZMU205 ut Subministrament pantalla Screen, format 16:9 de 100´´ (P - 12) 120,00 1,000 120,00

5 ZMU305 ut Producció i edició de l'audiovisual actual (P - 35) 3.400,00 1,000 3.400,00

6 ZMU306 m2 Subministrament i col·locació de cortina impresa tipus banner per
tancar l'espai audiovisual amb pas irregular segons plànol (P - 36)

40,00 13,000 520,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.02.01.01 7.945,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 02 Planta 1

Titol 4 01 Exposició permanent. Terra de dinosaures

Titol 4 (1) 02 Hadrosaures

1 ZMU307 ut Maqueta Pararhabdodon (restauració de la base) (P - 37) 250,00 1,000 250,00

2 ZMU308 ut Il·lustració i impressió de fons de la maqueta (P - 38) 550,00 1,000 550,00

3 ZMU309 ut Construcció i subministrament de faristol de 120 x30 cm i 70 cm
d'alçada amb gràfica incorporada (P - 39)

366,00 3,000 1.098,00

4 ZMU310 ut Subministrament de reproductor Medea W16+Bafles JBLamb botó
antivandàlic d'engegada per al s de la gravació (P - 40)

313,50 1,000 313,50

5 ZMU311 ut Construcció i subministrament de moble de planxa de ferro negre cru
envernissat amb trassera de DM de 19 mm amb gràfica incorporada
de mides segons plànols (P - 41)

551,00 9,000 4.959,00

6 ZMU312 ut Subministrament i col·locació de suports de peces als diferents
plafons.  (P - 42)

45,00 9,000 405,00

7 ZMU313 ut Construcció i subministramen de moble de xapa de ferro negre cru
envernissat amb porta per allotjar la pantalla i maquinària de
l'interactiu (P - 43)

250,00 1,000 250,00

8 ZMU314 ut Subministrament de monitor per a interactiu Elo Touch Systems de
22´´+ (P - 44)

3.650,00 1,000 3.650,00

EUR



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

PRESSUPOST Pàg.: 4

9 ZMU315 ut Subministrament de monitor amb USB i imatge en bucle
(pl.alimentació) (P - 45)

255,00 1,000 255,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.02.01.02 11.730,50

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 02 Planta 1

Titol 4 01 Exposició permanent. Terra de dinosaures

Titol 4 (1) 03 Carnívors

1 ZMU316 ut Construcció i subministrament de moble de tub de ferro negre cru
envernissat amb trassera de DM de 19 mm amb gràfica i vitrina
integrades de mides segons plànols (P - 46)

375,00 2,000 750,00

2 ZMU317 ut Construcció i subministrament de moble de tub de ferro negre cru
envernissat amb trassera de DM de 19 mm amb gràfica incorporada.
(P - 47)

325,00 1,000 325,00

3 ZMU318 ut Construcció i subministrament de peanyade ferro negre cru
envernissat de mides segons plànol (P - 48)

275,00 1,000 275,00

4 ZMU319 ut Subministrament i col·locació de vinil al terra trepitjable (famílies
dinosaures i petjades) (P - 49)

85,00 1,000 85,00

5 ZMU320 ut Reproducció Velociraptor (P - 50) 5.100,00 1,000 5.100,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.02.01.03 6.535,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 02 Planta 1

Titol 4 01 Exposició permanent. Terra de dinosaures

Titol 4 (1) 04 Titanosaure

1 ZMU321 ut Construcció i subministrament de moble de tub de ferro negre cru
envernissat amb trassera de DM de 19 mm amb gràfica incorporada.
(P - 51)

551,00 3,000 1.653,00

2 ZMU322 ut Construcció i subministrament de faristol de 120 x30 cm i 70 cm
d'alçada amb gràfica incorporada (P - 52)

366,00 5,000 1.830,00

3 ZMU323 ut Construcció i subministrament de suports potes de Nerets i Gavarres
(P - 53)

300,00 2,000 600,00

4 ZMU324 ut Reproducció crani de Nerets (P - 54) 1.452,00 1,000 1.452,00

5 ZMU325 ut Subministrament de moble de tub de ferro negre cru envernissat amb
trassera de DM de 19 mm amb gràfica incorporada.i vitrina davantera
per al crani de Nerets amb campana de vidre 3+3 de 150x75x75 cm (P
- 55)

1.611,00 1,000 1.611,00

6 ZMU326 ut Construcció i subministrament de base de xapa de ferro negre cru de
300x150x75 cm.(cos titanosaure) (P - 56)

495,00 1,000 495,00

7 ZMU327 ut Subministrament de vinil imprès infografia del coll de mides
550x100cm sobre suport rígid (P - 57)

93,50 5,500 514,25

8 ZMU328 ut Subministrament projector de 4000 lumens o superior amb ancoratge
(P - 58)

2.250,00 1,000 2.250,00

9 ZMU204 ut Subministrament altaveus autoamplificats JBL Control 1 Pro Air (P - 11) 115,00 2,000 230,00

10 ZMU205 ut Subministrament pantalla Screen, format 16:9 de 100´´ (P - 12) 120,00 1,000 120,00

11 ZMU331 ut Muntatge i edició clips audiovisual (P - 59) 4.700,00 1,000 4.700,00

EUR



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.02.01.04 15.455,25

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 02 Planta 1

Titol 4 01 Exposició permanent. Terra de dinosaures

Titol 4 (1) 05 General

1 ZMU227 m Subministrament carril il·luminació trifàsic ERCO dimmeritzable (P - 30) 42,00 33,000 1.386,00

2 ZMU228 ut Subministrament lluminària Litfocus + bombeta Soraa (P - 31) 115,00 58,000 6.670,00

3 ZMU336 ut Il·lustracions per als tres apartats (P - 60) 485,00 10,000 4.850,00

4 ZMU337 ut Desenvolupament gràfic de la proposta (P - 61) 1.250,00 1,000 1.250,00

5 ZMU338 ut Muntatge general (P - 62) 3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.A2.02.01.05 17.656,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 03 Planta baixa

Titol 4 01 Exposició permanent. Territori i sala polivalent

1 ZMU401 m2 Subministrament de paret de DM de 250x250 trassera de DM de 19
mm lacada (P - 63)

120,00 6,250 750,00

2 ZMU227 m Subministrament carril il·luminació trifàsic ERCO dimmeritzable (P - 30) 42,00 9,000 378,00

3 ZMU228 ut Subministrament lluminària Litfocus + bombeta Soraa (P - 31) 115,00 12,000 1.380,00

4 ZMU405 ut Subministrament i posta en marxa de taula multitàctil de 55´´ amb
miniordinador amb windows instal·lat amb l'aplicatiu interactiu,
programació i interfície gràfica (P - 64)

12.870,00 1,000 12.870,00

5 ZMU406 ut Subministrament de plafonat per a l'apartat Territori Conca Dellà
consistent en plafonat de 110x200 cm amb un skyline sobre alumini de
220x40 cm, amb peces d'unió entre ells (P - 65)

215,00 22,000 4.730,00

6 ZMU407 ut Muntatge general (P - 66) 1.000,00 1,000 1.000,00

7 EH413120 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar
suspès, col·locat (P - 3)

45,70 25,000 1.142,50

8 EH4L21JD u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril (P - 4)

198,12 18,000 3.566,16

TOTAL Titol 4 01.A2.03.01 25.816,66

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol A2 Lot A2: Museografia

Titol 3 04 General

1 ZMU501 ut Subministrament i posta en marxa d'Audioguia composta per una
plataforma tecnològica; disseny gràfic; tratament documental i pistes
(AV de 40´´+realitat augmentada+imatges 360º) i locucions (català;
castellà; anglès) a elegir (P - 67)

10.350,00 1,000 10.350,00

2 ZMU502 ut Subministrament i posta en marxa d'e showcontrol de tots els aparells
AV i audio compost per una base de controla recepció i 8 punts de
monitoratge (P - 68)

5.400,00 1,000 5.400,00

EUR



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

PRESSUPOST Pàg.: 6

3 ZMU226 m2 R1 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. (P - 28)

5,12 937,000 4.797,44

4 ZMU226Z m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 29)

5,83 459,600 2.679,47

5 K9P67A26 m2 P5: Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN
548 i de gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (P - 8)

21,30 269,800 5.746,74

6 EAVTFG00 m2 Subministrament de cortina Insoudtex Màster absorció acústica de
color negre i Blanc o equivalent. Confeccionada mitjançant sistema de
confecció industrial per suportar ús públic intens, emprant vores
perimetrals i en el seu horitzontal superior, cinta de reforç d'alta
resistència amb ollados metàl·lics de 12 mm reblats mitjançant pressió
pneumàtica. Confeccionada amb 100% més de teixit, que li confereix
ones (frunzit del 150%).
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´, 100% opaca i
ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial ignífug M1 -
Classe 1 emès per laboratori homologat per l'ENAC, d'acord amb les
normatives vigents europees en matèria de seguretat preventiva
contra incendis en llocs de pública concurrència. Adequades a el nou
CTE ´´codi tècnic d'edificació´´ i d'acord amb les normes UNE EN
13772: 2003 UNE EN 1101: 1996 UNE EN 13773: 2003 ISO 3175:
1995 (P - 1)

74,01 41,663 3.083,48

7 EAZGFG00 m Subministrament i muntatge de carril rail Mod Teltronift manual
especial Insoudtex Màster o equivalent. Sistema de carril en alumini
extrusionat amb tots els accessoris de muntatge. ganxos de penjar
inclosos. Es subministra premuntat minimitzant cost i procés de
muntatge. (P - 2)

108,53 14,750 1.600,82

8 EHLPS01 u Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a
techo modelo AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH, de la marca
LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio pintado en color blanco
mate y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase
de aislamiento I, muntada superficial. (P - 7)

156,50 8,000 1.252,00

9 EHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED
OPAL SUS 6600 WW WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión
de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato
opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco
cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I. , muntada suspesa (P - 6)

296,29 8,000 2.370,32

10 EHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED
OPAL SUS 3900 WW WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión
de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato
opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco
cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I, muntada suspesa (P - 5)

279,27 7,000 1.954,89

TOTAL Titol 3 01.A2.04 39.235,16

EUR



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR3 RESUM DEL PRESSUPOST 



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 4 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 (1) 01.A2.01.02.01  Sala audiovisual 9.370,00

Titol 4 (1) 01.A2.01.02.02  Primer contacte amb Roma 2.388,75

Titol 4 (1) 01.A2.01.02.03  La Fundació d'Aeso 8.095,00

Titol 4 (1) 01.A2.01.02.04  Vida pública 2.550,00

Titol 4 (1) 01.A2.01.02.05  Confins de l'Imperi 7.400,00

Titol 4 (1) 01.A2.01.02.06  Naixement d'un nou món 1.391,25

Titol 4 (1) 01.A2.01.02.07  General 11.253,00

Titol 4 01.A2.01.02  Exposició permanent: El Món Romà 42.448,00

Titol 4 (1) 01.A2.02.01.01  Sala audiovisual 7.945,00

Titol 4 (1) 01.A2.02.01.02  Hadrosaures 11.730,50

Titol 4 (1) 01.A2.02.01.03  Carnívors 6.535,00

Titol 4 (1) 01.A2.02.01.04  Titanosaure 15.455,25

Titol 4 (1) 01.A2.02.01.05  General 17.656,00

Titol 4 01.A2.02.01  Exposició permanent. Terra de dinosaures 59.321,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101.769,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.A2.01.02  Exposició permanent: El Món Romà 42.448,00

Titol 3 01.A2.01  Planta 2 42.448,00

Titol 4 01.A2.02.01  Exposició permanent. Terra de dinosaures 59.321,75

Titol 3 01.A2.02  Planta 1 59.321,75

Titol 4 01.A2.03.01  Exposició permanent. Territori i sala polivalent 25.816,66

Titol 3 01.A2.03  Planta baixa 25.816,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
127.586,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.A2.01  Planta 2 42.448,00

Titol 3 01.A2.02  Planta 1 59.321,75

Titol 3 01.A2.03  Planta baixa 25.816,66

Titol 3 01.A2.04  General 39.235,16

Capítol 01.A2  Lot A2: Museografia 166.821,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
166.821,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.A2  Lot A2: Museografia 166.821,57

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 166.821,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
166.821,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 166.821,57

euros



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

166.821,57

euros



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR4 ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST 



PROJECTE MUSEOGRAFIA MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT A2

Virreina SL (Emili Volta)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 166.821,57

Subtotal 166.821,57

21 % IVA SOBRE 166.821,57............................................................................................... 35.032,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 201.854,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS )

A Isona i Conca Dellà, març de 2020.

Emili Volta
VIRREINA S.L.



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

LOT B1 

ADEQUACIÓ DE LA CASA DEL METGE SERRA COM AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR1 AMIDAMENTS DETALLATS 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 00  TREBALLS PREVIS

1 K21QFG00 ut Desplaçament de teules amb mitjans manuals i aplec en el mateix pati, sense incloure embalatges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m alt mitja
2 Pati interior zona nova escala 1,000 6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m alt mitja dies
2 Pati interior zona nova escala 1,000 6,000 10,000 30,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.800,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 01  ENDERROCS

1 K21AFG02 u Desmuntatge de porta exterior d'acer, bastiment i accessoris, aplec de material per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Porta posterior pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
marcat de l'enderroc amb tall amb serra de dics; i treballs de repàs i acabat del mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 T ut m ampl m alt m gruix
2 Obertura sortides escala 3,000 0,900 2,200 0,600 3,564 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,564

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4 (1) 00  FONAMENTACIÓ

1 135C56H2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses
de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist
amb una quantia de 0,2 m2/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 m
2 Base escala+dipòsits 1,000 12,750 0,300 3,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,825

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4 (1) 01  MURS DE PEDRA

1 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm de gruix màxim, amb perfils d'acer laminat per a
estructures S275JR segons definit per càlcul en projecte, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats
recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i platines d'acer (210 kg/m). Inclou part
proporcional de reconstrucció i repassos dels brancalls dels murs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Sortida connexions a escala exterior 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4 (1) 02  ESTRUCTURA METÀL·LICA ESCALA

1 K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge 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

2 T ut m2 kg/m2
3 Pletina 200x200x12 4,000 0,040 94,200 15,072 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 Pletina 150x250x10 2,000 0,038 78,500 5,966 C#*D#*E#*F#
5 T ut ml kg/ml
6 Passamà esglaons 50x6 mm 46,000 0,460 2,360 49,938 C#*D#*E#*F#
7 Perns P 20,000 14,195 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 85,171

2 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml kg/ml
2 2UPN 120 8,000 11,600 13,400 1.243,520 C#*D#*E#*F#
3 Mermes P 15,000 186,528 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 1.430,048

3 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml kg/ml coef, incl,
2 Forjat Coberta
3 UPE 270 2,000 4,750 35,200 334,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,060 35,200 145,024 C#*D#*E#*F#
5 IPE 140 5,000 2,060 12,900 132,870 C#*D#*E#*F#
6 P3-P2
7 UPE 160 3,000 2,060 17,000 105,060 C#*D#*E#*F#
8 UPE 80 1,000 2,060 7,900 16,274 C#*D#*E#*F#
9 Jambas UPE 160 4,000 4,750 17,000 1,100 355,300 C#*D#*E#*F#

10 P2-P1
11 UPE 160 2,000 2,060 17,000 70,040 C#*D#*E#*F#
12 UPE 80 2,000 2,060 7,900 32,548 C#*D#*E#*F#
13 Jambas UPE 160 4,000 4,750 17,000 1,100 355,300 C#*D#*E#*F#
14 P1-PB
15 UPE 160 1,000 2,060 17,000 35,020 C#*D#*E#*F#
16 UPE 80 1,000 2,060 7,900 16,274 C#*D#*E#*F#
17 Jambas UPE 160 4,000 4,750 17,000 1,100 355,300 C#*D#*E#*F#
18 Mermes P 5,000 97,671

TOTAL AMIDAMENT 2.051,081

4 K894FG00 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m perim
2 2UPN 120 8,000 11,600 0,480 44,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,544

5 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m perim coef, incl,

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Forjat Coberta
3 UPE 270 2,000 4,750 1,080 10,260 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,060 4,120 C#*D#*E#*F#
5 IPE 140 5,000 2,060 0,551 5,675 C#*D#*E#*F#
6 P3-P2
7 UPE 160 3,000 2,060 0,600 3,708 C#*D#*E#*F#
8 UPE 80 1,000 2,060 0,360 0,742 C#*D#*E#*F#
9 Jambas UPE 160 4,000 4,750 0,600 1,100 12,540 C#*D#*E#*F#

10 P2-P1
11 UPE 160 2,000 2,060 0,600 2,472 C#*D#*E#*F#
12 UPE 80 2,000 2,060 0,360 1,483 C#*D#*E#*F#
13 Jambas UPE 160 4,000 4,750 0,600 1,100 12,540 C#*D#*E#*F#
14 P1-PB
15 UPE 160 1,000 2,060 0,600 1,236 C#*D#*E#*F#
16 UPE 80 1,000 2,060 0,360 0,742 C#*D#*E#*F#
17 Jambas UPE 160 4,000 4,750 0,600 1,100 12,540 C#*D#*E#*F#
18 Passamà esglaons 50x6 mm 46,000 0,460 0,120 2,539 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,597

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 01  PART MASSISSA

1 K8K1FG00 m Escopidor (marxapeu) de 55 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus manual, de color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Accessos a escala 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m l m alt m gruix
2 local bombes 1,000 5,900 1,500 0,150 1,328 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,328

3 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m l m alt
2 local bombes 1,000 5,900 1,500 8,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,850

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 02  FUSTERIA EXTERIOR

1 KASAFG00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada.  Inclou pany pànic amb clau mestrejada i tancaportes de braç lliscant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m cares
2 Portes tallafocs 3,000 1,000 2,100 2,000 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

3 K6A1FG00 u Treballs d'adaptació de porta del pati preexistent d'acer amb inclusió de barra antipànic; pany amb clau tipus
pany pànic; i molla tancaportes i adaptant-la a obertura cap a l'exterior. Inclou treballs de recol·locació i acabat
final amb pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Porta exterior pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés local bombes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 03  ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 KB12FG00 m Passamà d'acer per a pintar formada per pletina blegada en forma de Z amb 3 costats de 40 mm i 6 mm de
gruix. L'alçada muntada de la barana serà de 90 cm respecte paviment acabat i anirà soldada a l'estructura
metàl·lica de rodons.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 NOVA ESCALA EXTERIOR
3 Replans 4,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 7,000 1,150 8,050 C#*D#*E#*F#
5 Passera PB 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
6 Trams inclinats 10,000 2,950 29,500 C#*D#*E#*F#
7 PROTECCIÓ GRAONS CARRER
8 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,350

2 KB12FG02 m2 Formació de tancament a base de brèndoles d'acer per a pintar de diàmetre 8 mm separades 10 cm com a
màxim entre sí i soldades a estructura metàl·lica de l'escala o a estructura de la barana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml h
2 Frontal 1,000 5,000 11,650 58,250 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 2,000 2,350 11,650 54,755 C#*D#*E#*F#
4 Interior 1,000 2,650 8,700 23,055 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,060

3 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml h
2 Frontal 1,000 5,000 11,650 58,250 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 2,000 2,350 11,650 54,755 C#*D#*E#*F#
4 Interior 1,000 2,650 8,700 23,055 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,060

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 04  PAVIMENTS

1 E9S2FG01 m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix,, col·locat amb fixacions
mecàniques. Classe 3 de resistència al lliscament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m ampl
2 Replans 5,000 1,100 2,400 13,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,100 3,100 3,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,610

2 E9V8FG01 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament
com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Esglaons 44,000 1,100 48,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,400

3 L9GRFG00 u Aranjament de paviment i esgraonat de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i
aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció controlada

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Escala carrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat. Inclòs subestructura de suport fixada a parements.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Base dipòsits 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 00  NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA
Titol 4 04  EQUIPAMENT

1 EMSBCVA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 630x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 00  TREBALLS PREVIS

1 K21GFG00 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les instal·lacions existents afectades pels treballs d'intervenció
contemplats al present projecte, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K878FG00 m2 Neteja de forjats mitjançant escombrat i protecció dels forjats de fusta amb estesa de plàstics, amb mitjans
manuals i abocament de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 P2 1,000 48,150 48,150 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 97,150

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 01  ENDERROCS

1 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de fusta vidriada o de reixa tipus simple torsió, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Faç 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Faç 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 K218FG00 m2 Repicat de revestiment interior (enguixat, arrebossat, enrajolats, etc.) amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml perim interi m alt %
2 Revestiments pre-existents 1,000 29,300 11,500 0,400 134,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,780

3 K214FG00 ut Desmuntatge de cap de biga encastada; neteja amb aire a pressió de restes per a deixar preparat per a
posterior reconstitució de mur, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T plantes ut
2 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
marcat de l'enderroc amb tall amb serra de dics; i treballs de repàs i acabat del mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Major T ut m2 m
2 Enderroc ampit PB 1,000 1,700 0,600 1,020 C#*D#*E#*F#
3 Obertura P2 1,000 5,800 0,400 2,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,340

5 K214FG02 m2 Desmuntatge de tarima de fusta contralaminada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Zona grades P2 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
3 T ut ml m alt
4 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 9,300

6 K214FG04 m Desmuntatge de biga de fusta laminada, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material
per a posterior recol·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Forjat P2 zona noves gardes 2,000 5,600 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

7 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m m
2 PB 3,000 1,200 1,000 0,150 0,540 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 1,100 0,300 0,495 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,035

8 K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 K214FG03 ut Enderroc puntual de forjat en la zona d'entrebigat per a la formació de muntant de pas d'instal·lacions entre
plantes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou treballs de repàs i
acabat del perímetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Forjats de fusta 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
3 Coberta 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,650

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4 (1) 01  ESTRUCTURA VERTICAL

1 K4GRFG01 m3 Reconstitució de mur de maçoneria i/o fàbrica ceràmica amb reposició de peces similars al mur pre-existent, i
col·locades amb morter de calç i sorra seleccionada similar a l'existent o morter de ciment,segons deficneixi la
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m perim m alt m gruix
2 Perímetre exterior atracat fins a

coberta
1,000 32,500 0,300 0,500 4,875 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 10

3 Reomplert forats caps de bigues 28,000 0,200 0,200 0,300 0,336 C#*D#*E#*F#
4 Previsió reparacions interiors vàries 5,000 1,000 1,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,711

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4 (1) 02  ESTRUCTURA HORITZONTAL

1 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m exposat
2 Biga encastada 2,000 4,600 0,600 5,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

2 K7D6FG00 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent per a assolir una REI-90.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m exposat
2 Biga encastada 2,000 4,600 0,600 5,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

3 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m exposat
2 Biga encastada 2,000 4,600 0,600 5,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

4 K7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segellats perimetrals forjats de fusta
pre-existents

T ut ml

2 P2 1,000 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 29,750 29,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

5 K43G5132 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de
secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m ml
2 Noves bigues 2,000 0,200 0,280 6,000 0,672 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 0,672

6 K9QAFG00 m2 Tarima de taulells de fusta contralaminada formada per dos taulers contraxapats de fusta de pi de 15 mm de
gruix (seguint tarima pre-existent) muntada sobre bigues de fusta. Inclou la formació de les grades de P3 amb
tauler de 15mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 P2 Forjat canvi de nivell 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 T ut ml m alt
4 P2 Forjat canvi de nivell vertical 1,000 5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#
5 Grades 2,000 5,500 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#
6 2,000 5,500 0,450 4,950 C#*D#*E#*F#
7 Esglaons 3,000 1,050 0,300 0,945 C#*D#*E#*F#
8 3,000 1,050 0,160 0,504 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,499

7 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Reposició tacs extrets per assaigs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 E4F2FG01 ut Execució de plataforma elevada, a 140 cm d'alçada (inclòs part proporcional de graons) formada per:
- Parets perimetrals i centrals de maó foradat (totxana) de 10 cm de gruix.
- Entarimat d'encadellat ceràmic de 4 cm de gruix.
- Capa de compressió de 4 cm de gruix armada amb malla electrosoldada diàmetre 6 de 15x15 cm.
- Formació de graons amb totxana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 PB - Formació recrescut per a cota P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 01  COBERTA

1 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 Xemeneia 2,000 1,250 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

2 KE4ZHJ0M u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1200 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 02  FAÇANA
Titol 4 (2) 01  PART MASSISSA

1 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de 14
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament
amb planxes de poliestirè expandit (EPS), de tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior
format per envà col.locat amb morter elaborat a l'obra, amb guix o amb adhesiu cola de 4 cm de gruix de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m
2 Tapiat finestres 1,000 1,200 0,900 1,080 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,120 2,100 2,352 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,070 1,700 1,819 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,300 0,930 1,209 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,900 2,400 2,160 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,950 1,450 1,378 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,920 2,200 2,024 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,800 1,600 1,280 C#*D#*E#*F#
11 * 2,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,102

2 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m
2 Xemeneia 2,000 1,200 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Faç pral 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
11 Faç 2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
15 Brancals P 30,000 15,450

TOTAL AMIDAMENT 66,950
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

3 K877151F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i
neteja del material dels junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml façana a ca m alt %
2 Façana 1,000 17,500 11,500 0,200 40,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,250

4 K81111C0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml perim interi m alt
2 Intradós només façana 1,000 15,500 11,500 178,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,250

5 E8K1D14K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Be-05 1,000 2,830 2,830 C#*D#*E#*F#
3 Be-06 1,000 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,880

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 02  FAÇANA
Titol 4 (2) 02  FUSTERIA EXTERIOR

1 KA1ABE03 ut Be-03: Tancament exterior en punt rodó de mides totals 177x252 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets
lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, format per una fulla fixa
vidirada (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KA1ABE05 ut Be-05: Tancament exterior de mides totals 283x232-1.39 cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de
melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i
tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, format per dues finestres d'una
fulla batent cadascuna i fulles fixes tot vidriat (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), classificació
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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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del
marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KA1ABE06 ut Be-06: Tancament exterior de mides totals 405x108 cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de melis
amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, format per dues finestres d'una fulla batent
cadascuna i fulles fixes tot vidriat (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U)
1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (2) 01  PART MASSISSA

1 E83E147D m2 T1: Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou segellats dels ponts acústics pels
passos d'instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml perim interi m alt
2 Façana llarga 1,000 9,200 10,500 96,600 C#*D#*E#*F#
3 Façana curta 1,000 6,150 11,400 70,110 C#*D#*E#*F#
4 Mitgera llarga (només P3) 1,000 8,500 4,900 41,650 C#*D#*E#*F#
5 Mitgera curta 1,000 4,950 11,400 56,430 C#*D#*E#*F#
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6 obertures P1 -5,5 -5,500 C#*D#*E#*F#
7 obertures P2 -2,4 -2,400 C#*D#*E#*F#
8 obertures P3 -12,1 -12,100 C#*D#*E#*F#

10 amidament P1 i P2 -161,986 -161,986 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,804

2 K614FG01 m2 D2: Paredó recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 PB calaix instal 1,000 2,900 11,500 33,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,350

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (2) 03  ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 KB12FG05 m Si-01
Barana d'acer per a pintar, format per travesser inferior, superior i muntants cada 1 metre, de pletina de 60x8
mm de secció i espai entre muntants executat amb planxa d'acer de 3mm, segons definit en detall de projecte,
de 231 cm d'alçària i 454 de longitud, fixada mecànicament a l'obra. Inclou passamà per escala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 PB 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
3 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,900

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (2) 04  ACABATS INTERIORS

1 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml m alt
2 Si-01 3,950 2,310 9,125 C#*D#*E#*F#
3 Si-01' 1,950 2,310 4,505 C#*D#*E#*F#
4 PB 4,300 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#
5 3,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,530
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2 E8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 Altres 1,000 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 K878C160 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml perim interi m alt
2 Mitgeres interior vista 1,000 8,500 7,300 62,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,050

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (2) 01  CEL RASOS

1 E7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de melamina tipus SONTEC de la cada BASF o equivalent ,
rectangular de 50 mm de gruix, pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb ganxo-cable-terminació o motlles d'acer
inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i separades el mínim respecte l'entrebigat de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 Sostre PB 14,000 5,700 0,300 23,940 C#*D#*E#*F#
3 Sostre P1 15,000 5,800 0,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,940

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI AMPLIACIÓ
Titol 4 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (2) 03  PAVIMENTS

1 E9371EJ6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 30 a 35 N/mm2 de resistència a la compressió, de
densitat 1600 a 1700 kg/m3, de 10 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 PB regularització planeitat 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 E9G1FG00 m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/IIa+E, de 6 cm de gruix, amb malla electrosoldada de 15x15 cm de diàm. 6 mm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 PB regularització planeitat 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 Dte. tarima -9,150 -9,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,850

3 E9GZFG02 m2 P1: Acabat polit de paviment de formigó amb tractament final de tancat de porus acabat mate.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 PB regularització planeitat 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 Dte. tarima -9,150 -9,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,850

4 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm
de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 P2 28,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 20,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,500

5 E9S2FG05 m2 P4: Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable de 3 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclou part proporcional de perfil d'acer inoxidable en la transició entre paviments o de vora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 PB - Formació recrescut per a cota P1 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
3 T ut ml m alt
4 Contrapetges 9,000 1,200 0,160 1,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,978

6 E9S1FG02 ut Si-02: Subministrament i muntatge de tancament vidriat resistent de forma circular de diàmetre 87 cm per a
col·locar enrasat amb paviment sobre el pou; format per una subestructura d'acer galvanitzat encastada al
forjat, un marc perimetral d'acer galvanitzat i un vidre laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix, amb 2
butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 (seguint el definit en detall gràfic de projecte).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 00  TREBALLS PREVIS

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
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cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m alt mitja
2 Façana nou edifici 1,000 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana edifici existesnt zona passera 1,000 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m alt mitja dies
2 Façana nou edifici 1,000 4,000 10,000 60,000 2.400,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana edifici existesnt zona passera 1,000 4,000 10,000 60,000 2.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.800,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 01  ENDERROCS

1 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de fusta vidriada o de reixa tipus simple torsió, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Museu existent 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
marcat de l'enderroc amb tall amb serra de dics; i treballs de repàs i acabat del mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m m
2 Obertura passos passera 3,000 1,200 2,200 0,500 3,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 02  SISTEMA ESTRUCTURAL

1 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm de gruix màxim, amb perfils d'acer laminat per a
estructures S275JR segons definit per càlcul en projecte, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats
recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i platines d'acer (210 kg/m). Inclou part
proporcional de reconstrucció i repassos dels brancalls dels murs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Obertura accés passera edifici nou 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

2 K458FG00 m3 Formació de dau de formigó, 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 T ut ml m m
2 6,000 1,200 0,300 0,300 0,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,648

3 E447F335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes formades per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Inclou aïllament de llana mineral de roca amb barrera de vapor incorporada amb un gruix total de 50mm,
segons detall gràfic de projecte. Inclou sostre PB de la passera, formada per planxa d'acer de 4mm, fixada amb
visos avellanats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml kg/ml
2 Forjat 1
3 Pletina 100x15 2,000 3,500 11,775 82,425 C#*D#*E#*F#
4 Pletina 220x10 2,000 3,500 17,270 120,890 C#*D#*E#*F#
5 Forjat 2 i 3
6 Pletina 100x10 4,000 3,500 7,850 109,900 C#*D#*E#*F#
7 Pletina 220x10 4,000 3,500 17,270 241,780 C#*D#*E#*F#
8 Forjat 4 (coberta)
9 Pletina 100x10 2,000 3,500 7,850 54,950 C#*D#*E#*F#

10 Pletina 230x10 2,000 3,500 18,055 126,385 C#*D#*E#*F#
11 Remat vertical amb paret pedra
12 Pletina exterior 150x10 4,000 8,600 11,775 405,060 C#*D#*E#*F#
13 Pletina interior 150x6 4,000 8,600 7,065 243,036 C#*D#*E#*F#
14 Laterals vidre
15 Pletina horitzontal 200x15 2,000 3,000 23,550 141,300 C#*D#*E#*F#
16 Pletina vertical 200x10 4,000 8,600 15,700 540,080 C#*D#*E#*F#
17 Pletina horitzontal 200x10 2,000 3,000 15,700 94,200 C#*D#*E#*F#
18 Extra perfileria P 10,000 41,316
19 Sostre planxa 4mm 1,000 100,480 100,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.301,802

4 E7D6FG01 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent per a una REI-90.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml perímetre
2 Forjat 1
3 Pletina 100x15 2,000 3,500 0,230 1,610 C#*D#*E#*F#
4 Pletina 220x10 2,000 3,500 0,460 3,220 C#*D#*E#*F#
5 Forjat 2 i 3
6 Pletina 100x10 4,000 3,500 0,220 3,080 C#*D#*E#*F#
7 Pletina 220x10 4,000 3,500 0,260 3,640 C#*D#*E#*F#
8 Forjat 4 (coberta)
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9 Pletina 100x10 2,000 3,500 0,220 1,540 C#*D#*E#*F#
10 Pletina 230x10 2,000 3,500 0,480 3,360 C#*D#*E#*F#
11 Remat vertical amb paret pedra
12 Pletina exterior 150x10 4,000 8,600 0,320 11,008 C#*D#*E#*F#
13 Pletina interior 150x6 4,000 8,600 7,065 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 Laterals vidre C#*D#*E#*F#
15 Pletina horitzontal 200x15 2,000 3,000 0,430 2,580 C#*D#*E#*F#
16 Pletina vertical 200x10 4,000 8,600 0,420 14,448 C#*D#*E#*F#
17 Pletina horitzontal 200x10 2,000 3,000 0,420 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,006

5 K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml perímetre cares vistes
2 Forjat 1
3 Pletina 100x15 2,000 3,500 0,230 0,500 0,805 C#*D#*E#*F#
4 Pletina 220x10 2,000 3,500 0,460 0,500 1,610 C#*D#*E#*F#
5 Forjat 2 i 3
6 Pletina 100x10 4,000 3,500 0,220 0,500 1,540 C#*D#*E#*F#
7 Pletina 220x10 4,000 3,500 0,260 0,500 1,820 C#*D#*E#*F#
8 Forjat 4 (coberta)
9 Pletina 100x10 2,000 3,500 0,220 0,500 0,770 C#*D#*E#*F#

10 Pletina 230x10 2,000 3,500 0,480 0,500 1,680 C#*D#*E#*F#
11 Remat vertical amb paret pedra
12 Pletina exterior 150x10 4,000 8,600 0,320 0,500 5,504 C#*D#*E#*F#
13 Pletina interior 150x6 4,000 8,600 0,310 0,500 5,332 C#*D#*E#*F#
14 Laterals vidre
15 Pletina horitzontal 200x15 2,000 3,000 0,430 0,500 1,290 C#*D#*E#*F#
16 Pletina vertical 200x10 4,000 8,600 0,420 0,500 7,224 C#*D#*E#*F#
17 Pletina horitzontal 200x10 2,000 3,000 0,420 0,500 1,260 C#*D#*E#*F#
18 Sostre planxa 4mm 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,035

6 E43SFG02 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada per 3 o 5 de capes de fusta encolades tipus
CLT BBS125 o CLT BBS XL de BINDERHOLZ o equivalent, de qualitat AB, conductivitat tèrmica 0,12 W/mK,
protecció insecticida-fungicida NP1. Inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de banda de neopré de 10 mm de gruix en el recolzament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Forjat de coberta passera 1,000 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,550

7 E43SFG03 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 140 mm gruix formada per 3 o 5 de capes de fusta encolades tipus
CLT BBS125 o CLT BBS XL de BINDERHOLZ o equivalent, de qualitat AB, conductivitat tèrmica 0,12 W/mK,
protecció insecticida-fungicida NP1. Inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de banda de neopré de 10 mm de gruix en el recolzament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Forjat de passera 3,000 4,550 13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,650
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8 E7C22101 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 10 mm de gruix, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m
2 Sota forjat 1 1,000 1,200 3,200 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,840

9 E7C22201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m
2 8,000 3,200 0,140 3,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,584

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 01  COBERTA

1 E535FG00 m2 Ondutherm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,850

2 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,850

3 E545FG00 m2 Coberta de planxa d'acer galvanitzada i lacada de tipus engatillat EURODESIGN CS LLISA de Europerfil o
equivalent, acabat llis de color especial a definir per la DF, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs part
porporcional de material auxiliar per al correcte muntatge a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 1,000 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,150

4 E7C9FG00 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 0,57143 m2.K/W, tipus SMART FLOOR TP de
KNAUF o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut m2
2 1,000 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,150

5 E8JA7P41 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament i
de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

6 E5ZAS14A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Part superior entrega 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

7 E5ZES54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Part inferior entrega 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 02  FAÇANA
Titol 4 (2) 01  PART MASSISSA

1 KB12FG09 ut Marc perimetral situat al pas entre la passera i el nou edifici, d'acer galvanitzat en calent de 6 mm de gruix de
mides 120x210 cm i 55 cm de profunditat (mides a comrprovar a obra) fixat mecànicament al parament d'obra.
Fixada amb ancoratges als brancalls de l'obertura. Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Accés edifici nou 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 02  FAÇANA
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Titol 4 (2) 02  FUSTERIA EXTERIOR

1 E6ME1470 m2 Subministrament i col·locació de perfils Sistema Cortizo Façana Equity per façana lleugera realitzats amb
perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants dimensionats segons càlcul estàtic tipus Cor-9351 o Cor-9354 i
travessers tipus Cor-9341 o Cor-9344, segons necessitats específiques de l'obra. Tots dos amb un ample de
perfil interior de 18 mm i proveïts de canals de drenatge i ventilació, units a través de topalls amb juntes de
dilatació en ambdós extrems.
Envidrament realitzat a base d'un perfil pressor Cor-9140 que comprimeix perimetralment el vidre fixant a
l'estructura autoportant. Les tapetes embellidores Cor-9133 / Cor-9139 / Cor-9142 / Cor-9143 / Cor-9183 o
Cor-9198 horitzontals o verticals donen com a resultat un ample vist exterior d'alumini de 52 mm.
Estanquitat òptima a l'usar una barrera formada per juntes EPDM.
Aïllament tèrmic mitjançant peces aïllants COR-9300 de 24 mm.
Sistema d'obertura projectant oculta amb fulla formada per perfil COR-9125 i marc COR-9135, de vidre
mitjançant enganxat estructural amb platina d'enganxat COR 7298. Compàs d'acer inoxidable suportant un pes
per fulla de fins a 180 kg. Estanquitat mitjançant doble barrera formada per juntes d'EPDM.
Ancoratges realitzat en alumini extruït per ancoratge a front de forjat, arrencada o coronació que permet una
total regulació tridimensional, corregint els possibles caigudes dels forjats i deixant la façana completament
anivellada i aplomada.
Lacat color RAL a definir per la DF, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb
aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. la qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 2,000 26,400 52,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

2 EC1GFGVD m2 Vd: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST BRIGHT SILVER F2 XN
F3 6 (16 ARGÓ) 44.1 o equivalent format per:
- Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de control solar COOL LITE ST
BRIGHT SILVER  a la cara 2 de l'envidrament.
- Cambra d'aire de 16 mm de gruix amb argó,  amb perfil separador polimèric i doble segellat perimetral.
- 3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG PLANICLEAR de
4mm, amb capa de baixa emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de l'envidrament, units per un PVB de gruix
total 0,38mm, nivell de seguretat d'ús 2B2.
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 2,000 26,400 52,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (2) 01  CEL RASOS

1 E84BFG00 m2 Cel ras registrable format per un panell de malla expandida deployé hexagonal, de dimensions 3200x1200mm i
2mm de gruix, d’acer inoxidable, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a
màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una
alçària de cel ras de 4m com a màxim
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 2,000 5,150 10,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,300

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (2) 02  ACABATS INTERIORS

1 K7D6FG02 m2 Envernissat ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i de color transparent per a assolir un comportament al
foc C-s2,d0 segons la normativa de recció al foc EN13501-1 i ETA 15/0424, amb la superfície d'acabat mate

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Forjats vistos de passera 3,000 4,550 13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,650

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PASSERA
Titol 4 04  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (2) 03  PAVIMENTS

1 E9S2FG05 m2 P4: Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable de 3 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclou part proporcional de perfil d'acer inoxidable en la transició entre paviments o de vora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 3,000 4,600 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

2 E7C7FG01 m2 Subministrament i muntatge de panell rígid termoacústic de poliuretà per a interior tipus ARKOBEL de 30 mm
de gruix o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 3,000 4,600 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

3 E93AFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa de guix amb fibra de dimensions 1200x600 i un gruix de 23
mm amb vores fresats, recolzada sobre un sòl base prèviament anivellat. Fins i tot part proporcional de cola de
juntes Brio i cargols per a la seva unió, imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ... Totalment acabat i
llest per acabat final.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 3,000 4,600 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 03  REMUNTA COBERTA
Titol 4 00  TREBALLS PREVIS

1 K21GFG02 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les instal·lacions existents afectades pels treballs d'intervenció
contemplats al present projecte, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H152B6B1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates de fusta
sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana,
amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Façanes edif existent 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 K121U01S m Amortització diària de protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m
d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml dies
2 Façanes edif existent 2,000 18,000 30,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 03  REMUNTA COBERTA
Titol 4 01  ENDERROCS

1 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 % incl,
2 Edifici a remuntar 1,000 80,630 1,050 84,662 C#*D#*E#*F#
3 Edifici a mantenir coberta 1,000 33,110 1,050 34,766 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 119,428

2 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou càrrega manual de runa
generada sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 % incl,
2 Edifici a remuntar 1,000 93,650 1,050 98,333 C#*D#*E#*F#
3 Edifici a mantenir coberta 1,000 53,200 1,050 55,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,193

3 K215FG00 m2 Enderroc complet de coberta inclinada amb recuperació de bisells per a posterior reutilització, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 % incl,
2 Edifici a remuntar 1,000 80,630 1,050 84,662 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,662

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 03  REMUNTA COBERTA
Titol 4 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4 (1) 02  ESTRUCTURA VERTICAL

1 K4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m l m alt m gruix
2 Remunta Perímetre exterior 1,000 39,600 1,600 0,280 17,741 C#*D#*E#*F#
3 Remunta caixa d'escala 1,000 11,500 1,600 0,140 2,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,317

2 E7C9RA24 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments tipus PANEL PLUS de KNAUF o
equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 W/mK i una
resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m l m alt
2 Remunta Perímetre exterior 1,000 39,600 1,600 63,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,360

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 03  REMUNTA COBERTA
Titol 4 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4 (1) 03  ESTRUCTURA DE COBERTA
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1 14LFU02S m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó ceràmic vist corbat i
biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. Inclou part proporcional d'execució de bigues i cèrcols de
formigó armat, amb el corresponent muntatge i desmuntatge d'encofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Sostre nucli d'escala 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 14LFU03S m2 Sostre inclinat de coberta per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, format per encadellat
ceràmic de 4 cm de gruix; biguetes de formigó autoportants, intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m; capa de protecció de
morter de 1-2 cm de gruix. Inclou part proporcional d'execució de bigues i cèrcols de formigó armat, amb el
corresponent muntatge i desmuntatge d'encofrat i apuntalament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 % incl,
2 Edifici a remuntar 1,000 97,500 1,050 102,375 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 13,000 1,050 -13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,725

3 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió ignifugat perfils vistos T ut ml kg/ml
2 Coberta
3 HEA-220 1,000 4,400 51,760 227,744 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,744

4 E7D6FG02 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i dues capes de
pintura intumescent per a una R-30.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió ignifugat perfils vistos T ut ml m perim expos
2 HEA-220 1,000 4,300 1,250 5,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,375

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 03  REMUNTA COBERTA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 01  COBERTA

1 1521FG04 m2 Coberta inclinada amb un pendent màxim del 30%, formada per:
- Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, (amb un 50% de
peces de nova aportació) col·locades amb escuma de poliuretà específica.
- Onduline
- Ondutherm 80+aglom hidròfug 19
- Barrera de vapor/estanquitat tipus Tyveck Airguard Sd5 o equivalent, de polipropilè i copolímer de etilè-butil
acrilat, col·locada no adherida.
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Inclou part proporcional d'encontres amb paraments verticals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 % incl,
2 Edifici a remuntar 1,000 97,500 1,050 102,375 C#*D#*E#*F#
3 Nucli d'escala -1,000 13,000 1,050 -13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,725

2 1511FG02 m2 Coberta plana invertida transitable formada per:
- Capa de formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3 de gruix entre 5-10 cm.
- Barrera de vapor.
- Impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat superficial 7.2 kg/m2 LO-40-FP de 130
g/m2.
- Capa separadora de geotèxtil de 110g/m2.
- Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS), 0,035 W/m*C, amb resistència a la compressió de 300KPa, amb
perfil mitjamossa i acabat llis.
- Subbase de morter de 4 cm.
- Acabat de terrat amb paviment de gres extruït sense esmaltar antilliscant, col·locats amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Inclou part proporcional de formació de minvells amb paraments verticals amb rajola del mateix tipus que la del
paviment; formació de mitja canya de morter merimetral; reforços de la impermeabilització en la formació de
minvells; bonera sifònica de 110 mm de diàmetre amb tapa antigrava metàl·lica adherida sobre làmina
bituminosa en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Nucli d'escala 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt
1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 K5ZEF32K m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm,
decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 E54ZFG00 m Subministrament i muntatge de canal oculta de recollida d'aigües pluvials en ràfec de coberta inclinada de
secció interior aproximada de 20x20 cm, formada per doble planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix;
aïllament interior de llana de roca de 20 mm de gruix de densitat 96 a 105 kg/m3. Desenvolupament total de la
canal de 80 cm i 4 plecs. Inclou elements de fixació i segellats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u ml
2 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 KD144A30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 E4R1FG00 ut Subministrament i muntatge de línia de vida ROOFANGEL INOX de EUROPEAN PROF, S.L.o equivalent de 28
ml aprox. de longitud, amb pas automàtic amb carro de traslació sobre muntants d'acer galvanitzat de 50 cm
d'alçada. Inclou:
- 2 carros de traslació d'acer inoxidable i tots el materials necesaris per a la correcta instal·lació del sistema
- Certificat de tots els materials i final de la instal·lació segons UNE 795C
- Manual d'ús
- Nota de càlcul
- Pla de rescat genéric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 145CJ7G3 m2 Formació de bancada de formigó de 20 cm de cantell per maquinaria en planta coberta, amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi amb una quantia de 1,08 m2/ut, formigó HA-30/P/10/Ila abocat
amb bomba i armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Previsió recolzament màquines coberta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 03  REMUNTA COBERTA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 02  FAÇANA
Titol 4 (2) 01  PART MASSISSA

1 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m l m alt
2 Remunta Perímetre exterior 1,000 39,600 1,600 63,360 C#*D#*E#*F#
3 T ut m2
4 Pati instal 1,000 21,400 21,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,760

2 K81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m l m alt
2 Remunta Perímetre exterior (cara

interior gero)
1,000 39,600 1,600 63,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,360

3 E8K1D14K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Be-04 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 03  REMUNTA COBERTA
Titol 4 03  SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 (1) 02  FAÇANA
Titol 4 (2) 02  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

1 KA1ABE04 ut Be-04: Tancament exterior de mides totals 118x210 cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de melis
amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, format per una balconera de dues fulles
batents vidriades (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8
W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés a coberta instal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KB12FG01 ut Se-01: Conjunt de serrelleria exterior format per:
- Marc perimetral d'acer galvanitzat en calent de 6 mm de gruix de mides 120x210 cm i 47 cm de profunditat
(mides a comrprovar a obra) fixat mecànicament al parament d'obra.
- Barana d'acer per a pintar formada per un marc de passamà de 50x8 mm i brèndoles circulars de diàmetre 8
mm col·locades a una separació màxima de 10 cm. Fixada ancorada als brancalls de l'obertura.
- Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (1) 01  LINIES GENERALS

1 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 156,000

2 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

3 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 144,000

4 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia Endolls Generals P3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Linia Endolls SAI P3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Linia Endolls PB 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 Linia Endolls P2 25,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Linia Endolls Generals Aula Didactica 35,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Linia Endolls SAI Aula didactica 35,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Linia Grup Pressió Contra Incendis 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 Linia Ventilació Serveis 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
9 Linia Recuperador oficines 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

10 Linia Recuperador PB 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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11 Linia Recuperador P2 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Linia Recuperador P3 40,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 Linia Endolls Humits 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
14 Linia Termo 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
15 Linia Endolls Taller 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
16 Linia Elevador 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,000

5 EG312672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació Clima Exterior 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació Unitats Interiors Clima 258,000 0,750 193,500 C#*D#*E#*F#
2 25% lot C

TOTAL AMIDAMENT 193,500

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (1) 02  P3 OFICINES

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 146,000

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 352,000

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenant 145,000 3,000 435,000 C#*D#*E#*F#
2 Emergencies 72,000 3,000 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,000
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5 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls 126,000 3,000 378,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 378,000

6 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls P3 Dobles 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls PB simples 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Endolls PB Dobles 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 LLOcs de treball 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

10 EG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella,
preu econòmic, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llocs de treball 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa
rectangular, preu mitjà, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

12 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa
rectangular, preu mitjà, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

13 EG6K3K11 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 1 base d'endoll+1 HDMI+1 USB+1 HDMI+1 USB, amb marc i bastidor,
encastat
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EG6KZ998 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases d'endolls vermells +
2 Bases RJ45, amb marc i bastidor i tapa ,encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llocs de treball 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (1) 05  PLANTA BAIXA

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenant 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 Emergencies 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

5 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls 80,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

6 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
encastada
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa
rectangular, preu mitjà, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (1) 06  ESCALA EXTERIOR

1 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

2 EG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 3,000 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

4 EG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu econòmic, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  CLIMATITZACIÓ

1 EED5B251 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 33 a 38 kW i potència
calorífica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5.6 i COP aproximat de 6, potència elèctrica aproximada absorbida
en fred 6,339 kW i en calor 6,75 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors
tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3
Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema antivibratori de molla VIBCON VIB100 o
equivalent + estora tipus VIBCON AD412 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

2 EEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, de baixa silueta, col.locada. Model a instal·lar segons
memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a
3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a
instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a
instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Espai Visitable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a
instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai Reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control unitat interior per equips VRV., instal·lat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interior 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 lot C -2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EEV3SMC3 u Controlador central Panansonic CZ-64ESMC3 de paret cablejat per a regulació de calefacció i refrigeració per
equips VRV, amb pre-programació. instal·lat i connectat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació de calefacció i refrigeració per equips
VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i sortida instal·lat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interior 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 lot C -2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interior 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 lot C -2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat Control 164,000 0,750 123,000 C#*D#*E#*F#
2 25% lot C

TOTAL AMIDAMENT 123,000

11 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat Control 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

12 EF5H1B03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8
mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

13 EF5H1P03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1
mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

14 EF5H1703 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8
mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 EF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, 1
mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata
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AMIDAMENT DIRECTE 3,500

16 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

17 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

18 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

19 EF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de
líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 EF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de
líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

21 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a

AMIDAMENT DIRECTE 9,970

22 EG2DF6E9 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada
en terra tècnic amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització exterior Tubs cimatitizació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 EEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes impulsió/retorn 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 lot C -4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,200 4,500 9,900 C#*D#*E#*F#
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2 P2 2,200 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 2,200 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 03  VENTILACIÓ
Titol 4 (1) 01  EQUIPS RENOVACIÓ

1 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm,
motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell
de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el conducte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 03  VENTILACIÓ
Titol 4 (1) 02  CONDUCTES I ACCESSORIS

1 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivacions Serveis 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 Ventilació Celler 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Impulsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Retorn 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

2 EE445AS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Admissió i extracció TAller 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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4 EEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 200x200 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extraccio Celler 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Extraccio serveis PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EE42Q856 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Admissió PB 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
2 Extracció PB 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
3 Admissió P2 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 Extracció P2 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
5 Admissió P3 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
6 Extracció P3 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 Impulsió PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Retorn PB 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
9 Impulsió P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Retorn P2 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
11 Impulsió P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Retorn P4 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,500

6 EEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes retorn 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 lot C -2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EE4ZDG84 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm, adaptat per a doble tub,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EE42QD16 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Admissió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Extracció 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Impulsió 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
4 Retorn 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 EE42Q916 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Retorn 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EE42Q816 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EEKCA2FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Admissió/retorn Expo Taller 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EEK97207 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Admissió Expo taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EEK71AA1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm,
de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retorn Exposició taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EEKCA1FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Admissió/Extracció Oficina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Admissió/Extracció Espai visitable 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 EEK97107 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Admissió Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Admissió Espai visitable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EEP31175 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció Espai Visitable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Extracció Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció Campana Taller 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

19 EE4ZDG44 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm, adaptat per a doble tub,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barret Extracció Taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  FONTANERIA

1 EFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

7 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

9 EJ2ZE121BP7I u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada roscada de 1/2´´. Article: ref. 525543100 de la serie Varis de ROCA SANITARIO

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 EJ2ZA131 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada
de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
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1 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

5 ED15B771 m Baixant 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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EJ38A7FG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 ED7FR113 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 i llit de
sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
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Titol 4 (1) 01  EXTINTORS
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1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
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1 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Celler 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Espai Visitable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Exposició taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Ascensor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 lot C -4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Escala Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Escala Emergència 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 lot C -2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAixes derivacions 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització detecció i pulsadors Celler 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
2 Canalització detecció i pulsadors PB 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Canalització detecció i pulsadors P2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Canalització detecció i pulsadors P3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Canalització detecció i pulsadors  p3

(Oficines)
32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,800

6 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat detecció i pulsadors Celler 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Cablejat detecció i pulsadors PB 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Cablejat detecció i pulsadors P2 41,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Cablejat detecció i pulsadors P3 41,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Cablejat detecció i pulsadors  p3

(Oficines)
64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
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1 ED351230 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3.5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa Abastament d'Aigua Contra
incendis

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa Abastament d'Aigua Contra
incendis

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EN317324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa Abastament d'Aigua Contra
incendis

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

2 col·lector de probes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EFB1Z999 m Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO
15874-3., connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa Abastament d'Aigua Contra
incendis

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EFB16452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa Abastament d'Aigua Contra
incendis

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

2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,500

6 EF21H812 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació Principal 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#
2 colector de proves retorn dipòsits 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,500

7 EF21H612 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal PB 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal P1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Ramal P2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Ramal P3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,500

8 EM235BAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta
amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 EFQ3VCJL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aïllament Termic exterior Aspiració PCI 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EFQ3VCDL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alliment Exterior Retorn proves PCI 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EFQ3VCBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aïllament Exterior Alimentació diposits
PCI

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
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Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 (1) 04  SENYALITZACIÓ

1 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè
de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BIES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Extintors Ampliació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Pulsadors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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4 Sirena 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Sortides escala 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Sortida PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Sortida planta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 lot C -2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
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1 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixes derivacions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització general 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
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1 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
2 P2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 P3 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
4 P3 Oficines 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

2 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització principal 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixes derivació PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Caixes derivació P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Caixes derivació P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Caixes derivació P3 oficines 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortides Camares 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  ENLLUMENAT
Titol 4 (1) 01  ENLLUMENAT GENERAL

1 EHA1H5R4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster, muntada superficialment al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EHB17564 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65, muntada superficialment al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala Exterior 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Espai bombeig pci 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 EHL8E63 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 2600 WW WH, de la marca
LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con
un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I, muntada suspesa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EHLFA01 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH, de la marca
LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado. Modelo para LED MID-POWER,
con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto
óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de
aislamiento I. , muntada superficial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passarel·la 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EHLFA02 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW GR, de la marca
LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED MID-POWER, con
temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico
REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I,
muntada superficial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passarel·la 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 3900 WW WH, de la marca
LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con
un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I, muntada suspesa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Espai Visitable 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Exposició taller 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 lot A2 -7,000 -7,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 52

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EHV22000 u Sensor d'infrarojos, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 detectors Escala emergència 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 detectors sala bombeig pci 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  ENLLUMENAT
Titol 4 (1) 02  ENLLUMENAT EMERGÈNCIA

1 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P3 reformada 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 lot C -6,000 -6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  ENLLUMENAT
Titol 4 (1) 03  GESTIÓ ENLLUMENAT

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comunicació DALI 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 (1) 01  CANALITZACIONS PRINCIPALS

EUR
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1 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Tercera 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Ampliació 3,000 22,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

2 EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivacions principals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 (1) 02  P3 OFICINES

1 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

2 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLocs de treball 25,000 2,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 Taller 22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

6 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLocs de treball 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 taller 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3
af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 (1) 05  PLANTA BAIXA

1 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 99,000

4 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà,
col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 10  PLUVIALS

1 ED51538M u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 ED7FR113 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 i llit de
sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS
Titol 4 12  VARIS

1 PAJU01Z ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates, encastaments,
formació de passos d'instal·lacions i segellats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B1  LOT B1: AMPLIACIÓ
Titol 3 GR  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Segons fitxa residus lot B 69,460 69,460 C#*D#*E#*F#
3 inclou esponjament del 35%

TOTAL AMIDAMENT 69,460

2 E2RA73G1 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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Segons fitxa residus lot B 69,460 69,460 C#*D#*E#*F#
3 inclou esponjament del 35%

TOTAL AMIDAMENT 69,460

3 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut bidons 200l m3
2 Nova escala d'ermergència 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
3 Reforma edifici ampliació 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
4 Passera 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
5 Remunta coberta 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

4 E2RA7M01 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 contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb
codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut bidons 200l m3
2 Nova escala d'ermergència 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
3 Reforma edifici ampliació 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
4 Passera 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
5 Remunta coberta 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 00 Treballs previs

1 K21QFG00 ut Desplaçament de teules amb mitjans manuals i aplec en el mateix pati,
sense incloure embalatges. (P - 203)

137,23 1,000 137,23

2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
186)

5,95 60,000 357,00

3 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 187)

0,10 1.800,000 180,00

TOTAL Titol 4 01.B1.00.00 674,23

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 01 Enderrocs

1 K21AFG02 u Desmuntatge de porta exterior d'acer, bastiment i accessoris, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor. Grau de dificultat baix (P - 200)

83,76 1,000 83,76

2 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou marcat de l'enderroc amb tall
amb serra de dics; i treballs de repàs i acabat del mur. (P - 194)

104,70 3,564 373,15

TOTAL Titol 4 01.B1.00.01 456,91

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 02 Sistema estructural

Titol 4 (1) 00 Fonamentació

1 135C56H2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist
amb una quantia de 0,2 m2/m3 (P - 1)

179,38 3,825 686,13

EUR
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TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.00.02.00 686,13

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 02 Sistema estructural

Titol 4 (1) 01 Murs de pedra

1 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm de gruix màxim,
amb perfils d'acer laminat per a estructures S275JR segons definit per
càlcul en projecte, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats
recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i
platines d'acer (210 kg/m). Inclou part proporcional de reconstrucció i
repassos dels brancalls dels murs. (P - 8)

479,60 3,000 1.438,80

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.00.02.01 1.438,80

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 02 Sistema estructural

Titol 4 (1) 02 Estructura metàl·lica escala

1 K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
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 - 208)

1,81 85,171 154,16

2 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 207)

1,94 1.430,048 2.774,29

3 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 209)

1,89 2.051,081 3.876,54

4 K894FG00 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 227)

15,11 44,544 673,06

5 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 228)

16,60 70,597 1.171,91

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.00.02.02 8.649,96

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 01 Part massissa

1 K8K1FG00 m Escopidor (marxapeu) de 55 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus
manual, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10 (P - 231)

18,11 3,000 54,33
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2 K4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2 (P - 211)

259,07 1,328 344,04

3 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 34)

17,89 8,850 158,33

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.00.03.01 556,70

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 02 Fusteria exterior

1 KASAFG00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Inclou pany
pànic amb clau mestrejada i tancaportes de braç lliscant. (P - 237)

495,22 3,000 1.485,66

2 K89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 229)

14,17 12,600 178,54

3 K6A1FG00 u Treballs d'adaptació de porta del pati preexistent d'acer amb inclusió
de barra antipànic; pany amb clau tipus pany pànic; i molla
tancaportes i adaptant-la a obertura cap a l'exterior. Inclou treballs de
recol·locació i acabat final amb pintat de reixa d'acer amb malla, amb
esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat (P - 216)

652,78 1,000 652,78

4 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 50)

196,60 1,000 196,60

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.00.03.02 2.513,58

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 03 Elements de protecció

1 KB12FG00 m Passamà d'acer per a pintar formada per pletina blegada en forma de
Z amb 3 costats de 40 mm i 6 mm de gruix. L'alçada muntada de la
barana serà de 90 cm respecte paviment acabat i anirà soldada a
l'estructura metàl·lica de rodons. (P - 238)

24,39 56,350 1.374,38

2 KB12FG02 m2 Formació de tancament a base de brèndoles d'acer per a pintar de
diàmetre 8 mm separades 10 cm com a màxim entre sí i soldades a
estructura metàl·lica de l'escala o a estructura de la barana. (P - 240)

28,83 136,060 3.922,61

3 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P -
230)

17,96 136,060 2.443,64

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.00.03.03 7.740,63

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

EUR
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Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 04 Paviments

1 E9S2FG01 m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de
3 mm de gruix,, col·locat amb fixacions mecàniques. Classe 3 de
resistència al lliscament. (P - 46)

51,07 16,610 848,27

2 E9V8FG01 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb
4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 49)

40,56 48,400 1.963,10

3 L9GRFG00 u Aranjament de paviment i esgraonat de formigó, previ sanejat de la
zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de
reparació polimèric, tixotròpic de retracció controlada (P - 245)

73,13 1,000 73,13

4 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclòs
subestructura de suport fixada a parements. (P - 44)

86,36 11,200 967,23

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.00.03.04 3.851,73

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 04 Equipament

1 EMSBCVA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 630x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 178)

21,87 5,000 109,35

TOTAL Titol 4 01.B1.00.04 109,35

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 00 Treballs previs

1 K21GFG00 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les instal·lacions existents
afectades pels treballs d'intervenció contemplats al present projecte,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 201)

71,84 1,000 71,84

2 K878FG00 m2 Neteja de forjats mitjançant escombrat i protecció dels forjats de fusta
amb estesa de plàstics, amb mitjans manuals i abocament de runa
sobre camió o contenidor (P - 225)

2,74 97,150 266,19

TOTAL Titol 4 01.B1.01.00 338,03

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 01 Enderrocs

1 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de fusta vidriada o de
reixa tipus simple torsió, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 199)

17,15 17,000 291,55

EUR
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2 K218FG00 m2 Repicat de revestiment interior (enguixat, arrebossat, enrajolats, etc.)
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 198)

5,15 134,780 694,12

3 K214FG00 ut Desmuntatge de cap de biga encastada; neteja amb aire a pressió de
restes per a deixar preparat per a posterior reconstitució de mur, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 190)

8,65 14,000 121,10

4 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou marcat de l'enderroc amb tall
amb serra de dics; i treballs de repàs i acabat del mur. (P - 194)

104,70 3,340 349,70

5 K214FG02 m2 Desmuntatge de tarima de fusta contralaminada, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 191)

5,79 9,300 53,85

6 K214FG04 m Desmuntatge de biga de fusta laminada, amb mitjans manuals, neteja,
eliminació de fixacions, aplec de material per a posterior recol·locació.
(P - 193)

27,04 11,200 302,85

7 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 189)

109,35 1,035 113,18

8 K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 204)

25,60 3,000 76,80

9 K214FG03 ut Enderroc puntual de forjat en la zona d'entrebigat per a la formació de
muntant de pas d'instal·lacions entre plantes, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou treballs de
repàs i acabat del perímetre

(P - 192)

60,66 1,650 100,09

TOTAL Titol 4 01.B1.01.01 2.103,24

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 02 Sistema estructural

Titol 4 (1) 01 Estructura vertical

1 K4GRFG01 m3 Reconstitució de mur de maçoneria i/o fàbrica ceràmica amb reposició
de peces similars al mur pre-existent, i col·locades amb morter de calç
i sorra seleccionada similar a l'existent o morter de ciment,segons
deficneixi la DF.  (P - 212)

183,15 6,711 1.229,12

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.01.02.01 1.229,12

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 02 Sistema estructural

Titol 4 (1) 02 Estructura horitzontal

1 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 222)

12,01 5,520 66,30

2 K7D6FG00 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per a assolir
una REI-90. (P - 217)

38,27 5,520 211,25

3 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 228)

16,60 5,520 91,63

EUR
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4 K7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 219)

2,56 59,250 151,68

5 K43G5132 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre
suports (P - 206)

1.025,95 0,672 689,44

6 K9QAFG00 m2 Tarima de taulells de fusta contralaminada formada per dos taulers
contraxapats de fusta de pi de 15 mm de gruix (seguint tarima
pre-existent) muntada sobre bigues de fusta. Inclou la formació de les
grades de P3 amb tauler de 15mm. (P - 232)

51,34 25,499 1.309,12

7 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella (P - 17)

13,55 4,000 54,20

8 E4F2FG01 ut Execució de plataforma elevada, a 140 cm d'alçada (inclòs part
proporcional de graons) formada per:
- Parets perimetrals i centrals de maó foradat (totxana) de 10 cm de
gruix.
- Entarimat d'encadellat ceràmic de 4 cm de gruix.
- Capa de compressió de 4 cm de gruix armada amb malla
electrosoldada diàmetre 6 de 15x15 cm.
- Formació de graons amb totxana. (P - 15)

756,51 1,000 756,51

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.01.02.02 3.330,13

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 01 Coberta

1 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 23)

31,02 3,500 108,57

2 KE4ZHJ0M u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de
costat 1200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 244)

570,16 1,000 570,16

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.01.03.01 678,73

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 02 Façana

Titol 4 (2) 01 Part massissa

1 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra
d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit (EPS), de tensió a
la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà
col.locat amb morter elaborat a l'obra, amb guix o amb adhesiu cola de
4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram
central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 7)

54,55 17,102 932,91

2 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 34)

17,89 66,950 1.197,74

EUR
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3 K877151F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç
1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts (P -
223)

9,89 40,250 398,07

4 K81111C0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 (P - 220)

13,82 178,250 2.463,42

5 E8K1D14K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 39)

21,45 6,880 147,58

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.01.03.02.01 5.139,72

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 02 Façana

Titol 4 (2) 02 Fusteria exterior

1 KA1ABE03 ut Be-03: Tancament exterior en punt rodó de mides totals 177x252 cm
(mides a comprovar a obra) de fusta laminada de melis amb triple
junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so);
amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per una fulla fixa vidirada (tot
segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància
del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16
AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.

(P - 233)

1.251,50 1,000 1.251,50

2 KA1ABE05 ut Be-05: Tancament exterior de mides totals 283x232-1.39 cm (mides a
comprovar a obra) de fusta laminada de melis amb triple junta
d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb
ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per dues finestres d'una fulla batent
cadascuna i fulles fixes tot vidriat (tot segons planilles de fusteria
exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE)
44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau. (P - 235)

1.648,40 1,000 1.648,40

3 KA1ABE06 ut Be-06: Tancament exterior de mides totals 405x108 cm (mides a
comprovar a obra) de fusta laminada de melis amb triple junta
d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb
ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per dues finestres d'una fulla batent
cadascuna i fulles fixes tot vidriat (tot segons planilles de fusteria
exterior de projecte), classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua

1.386,35 1,000 1.386,35

EUR
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segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE)
4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau. (P - 236)

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.01.03.02.02 4.286,25

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (2) 01 Part massissa

1 E83E147D m2 T1: Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb plaques de llana mineral de roca. Inclou segellats dels ponts
acústics pels passos d'instal·lacions. (P - 36)

36,38 82,804 3.012,41

2 K614FG01 m2 D2: Paredó recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola (P - 215)

16,32 33,350 544,27

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.01.04.01.01 3.556,68

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (2) 03 Elements de protecció

1 KB12FG05 m Si-01
Barana d'acer per a pintar, format per travesser inferior, superior i
muntants cada 1 metre, de pletina de 60x8 mm de secció i espai entre
muntants executat amb planxa d'acer de 3mm, segons definit en detall
de projecte, de 231 cm d'alçària i 454 de longitud, fixada
mecànicament a l'obra. Inclou passamà per escala. (P - 241)

299,45 5,900 1.766,76

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.01.04.01.03 1.766,76

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (2) 04 Acabats interiors

EUR
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1 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P -
230)

17,96 21,530 386,68

2 E8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 35)

6,83 15,000 102,45

3 K878C160 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec (P - 224) 8,73 62,050 541,70

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.01.04.01.04 1.030,83

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (2) 01 Cel rasos

1 E7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de melamina tipus
SONTEC de la cada BASF o equivalent , rectangular de 50 mm de
gruix, pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb ganxo-cable-terminació
o motlles d'acer inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i
separades el mínim respecte l'entrebigat de fusta. (P - 31)

57,94 23,940 1.387,08

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.01.04.02.01 1.387,08

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Edifici ampliació

Titol 4 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (2) 03 Paviments

1 E9371EJ6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 30 a 35
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1600 a 1700
kg/m3, de 10 cm de gruix (P - 40)

21,11 45,000 949,95

2 E9G1FG00 m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/IIa+E, de 6 cm de gruix, amb malla
electrosoldada de 15x15 cm de diàm. 6 mm (P - 42)

12,69 35,850 454,94

3 E9GZFG02 m2 P1: Acabat polit de paviment de formigó amb tractament final de tancat
de porus acabat mate. (P - 43)

7,81 35,850 279,99

4 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis
col·locat amb morter adhesiu (P - 48)

5,65 20,500 115,83

5 E9S2FG05 m2 P4: Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable
de 3 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de perfil d'acer inoxidable en la transició entre paviments
o de vora. (P - 47)

57,86 8,978 519,47

6 E9S1FG02 ut Si-02: Subministrament i muntatge de tancament vidriat resistent de
forma circular de diàmetre 87 cm per a col·locar enrasat amb paviment
sobre el pou; format per una subestructura d'acer galvanitzat
encastada al forjat, un marc perimetral d'acer galvanitzat i un vidre
laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 (seguint el definit
en detall gràfic de projecte). (P - 45)

188,42 1,000 188,42

EUR
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TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.01.04.02.03 2.508,60

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 00 Treballs previs

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
186)

5,95 80,000 476,00

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 187)

0,10 4.800,000 480,00

TOTAL Titol 4 01.B1.02.00 956,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 01 Enderrocs

1 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de fusta vidriada o de
reixa tipus simple torsió, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 199)

17,15 3,000 51,45

2 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou marcat de l'enderroc amb tall
amb serra de dics; i treballs de repàs i acabat del mur. (P - 194)

104,70 3,960 414,61

TOTAL Titol 4 01.B1.02.01 466,06

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 02 Sistema estructural

1 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm de gruix màxim,
amb perfils d'acer laminat per a estructures S275JR segons definit per
càlcul en projecte, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats
recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i
platines d'acer (210 kg/m). Inclou part proporcional de reconstrucció i
repassos dels brancalls dels murs. (P - 8)

479,60 3,600 1.726,56

2 K458FG00 m3 Formació de dau de formigó, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 210)

119,68 0,648 77,55

3 E447F335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,

2,31 2.301,802 5.317,16

EUR
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quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou aïllament de llana mineral de roca amb barrera de vapor
incorporada amb un gruix total de 50mm, segons detall gràfic de
projecte. Inclou sostre PB de la passera, formada per planxa d'acer de
4mm, fixada amb visos avellanats. (P - 14)

4 E7D6FG01 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per a una
REI-90. (P - 32)

40,45 47,006 1.901,39

5 K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 226)

21,83 32,035 699,32

6 E43SFG02 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada per
3 o 5 de capes de fusta encolades tipus CLT BBS125 o CLT BBS XL
de BINDERHOLZ o equivalent, de qualitat AB, conductivitat tèrmica
0,12 W/mK, protecció insecticida-fungicida NP1. Inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de banda
de neopré de 10 mm de gruix en el recolzament. (P - 12)

91,25 4,550 415,19

7 E43SFG03 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 140 mm gruix formada
per 3 o 5 de capes de fusta encolades tipus CLT BBS125 o CLT BBS
XL de BINDERHOLZ o equivalent, de qualitat AB, conductivitat
tèrmica 0,12 W/mK, protecció insecticida-fungicida NP1. Inclou
ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de banda de neopré de 10 mm de gruix en el
recolzament. (P - 13)

116,89 13,650 1.595,55

8 E7C22101 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 10 mm de
gruix, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície
llisa i cantell recte, col·locades no adherides (P - 26)

3,65 3,840 14,02

9 E7C22201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 20 mm de
gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície
llisa i cantell recte, col·locades no adherides (P - 27)

5,61 3,584 20,11

TOTAL Titol 4 01.B1.02.02 11.766,85

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 01 Coberta

1 E535FG00 m2 Ondutherm
(P - 18)

38,33 3,850 147,57

2 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, col·locada no adherida (P - 25)

1,24 3,850 4,77

3 E545FG00 m2 Coberta de planxa d'acer galvanitzada i lacada de tipus engatillat
EURODESIGN CS LLISA de Europerfil o equivalent, acabat llis de
color especial a definir per la DF, col·locada amb fixacions
mecàniques. Inclòs part porporcional de material auxiliar per al
correcte muntatge a obra. (P - 19)

55,32 5,150 284,90

4 E7C9FG00 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
96 a 105 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 0,57143 m2.K/W, tipus SMART
FLOOR TP de KNAUF o equivalent, col·locada amb fixacions
mecàniques. (P - 29)

8,45 5,150 43,52

5 E8JA7P41 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix,
d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 38)

33,97 6,400 217,41

6 E5ZAS14A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 21)

14,71 1,600 23,54

EUR
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7 E5ZES54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 22)

14,63 1,600 23,41

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.02.03.01 745,12

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 02 Façana

Titol 4 (2) 01 Part massissa

1 KB12FG09 ut Marc perimetral situat al pas entre la passera i el nou edifici, d'acer
galvanitzat en calent de 6 mm de gruix de mides 120x210 cm i 55 cm
de profunditat (mides a comrprovar a obra) fixat mecànicament al
parament d'obra. Fixada amb ancoratges als brancalls de l'obertura.
Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat. (P - 242)

649,78 3,000 1.949,34

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.02.03.02.01 1.949,34

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 02 Façana

Titol 4 (2) 02 Fusteria exterior

1 E6ME1470 m2 Subministrament i col·locació de perfils Sistema Cortizo Façana Equity
per façana lleugera realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants dimensionats segons
càlcul estàtic tipus Cor-9351 o Cor-9354 i travessers tipus Cor-9341 o
Cor-9344, segons necessitats específiques de l'obra. Tots dos amb un
ample de perfil interior de 18 mm i proveïts de canals de drenatge i
ventilació, units a través de topalls amb juntes de dilatació en ambdós
extrems.
Envidrament realitzat a base d'un perfil pressor Cor-9140 que
comprimeix perimetralment el vidre fixant a l'estructura autoportant.
Les tapetes embellidores Cor-9133 / Cor-9139 / Cor-9142 / Cor-9143 /
Cor-9183 o Cor-9198 horitzontals o verticals donen com a resultat un
ample vist exterior d'alumini de 52 mm.
Estanquitat òptima a l'usar una barrera formada per juntes EPDM.
Aïllament tèrmic mitjançant peces aïllants COR-9300 de 24 mm.
Sistema d'obertura projectant oculta amb fulla formada per perfil
COR-9125 i marc COR-9135, de vidre mitjançant enganxat estructural
amb platina d'enganxat COR 7298. Compàs d'acer inoxidable
suportant un pes per fulla de fins a 180 kg. Estanquitat mitjançant
doble barrera formada per juntes d'EPDM.
Ancoratges realitzat en alumini extruït per ancoratge a front de forjat,
arrencada o coronació que permet una total regulació tridimensional,
corregint els possibles caigudes dels forjats i deixant la façana
completament anivellada i aplomada.
Lacat color RAL a definir per la DF, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat,
oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster
amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. la qualitat de la
capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu
gruix comprès entre 60 i 100 micres.

183,84 52,800 9.706,75

EUR
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(P - 24)

2 EC1GFGVD m2 Vd: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS
COOL LITE ST BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16 ARGÓ) 44.1 o
equivalent format per:
- Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb
capa de control solar COOL LITE ST BRIGHT SILVER a la cara 2 de
l'envidrament.
- Cambra d'aire de 16 mm de gruix amb argó, amb perfil separador
polimèric i doble segellat perimetral.
- 3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
flotats incolors SGG PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa
emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de l'envidrament, units per un
PVB de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d'ús 2B2.
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 51)

112,14 52,800 5.920,99

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.02.03.02.02 15.627,74

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (2) 01 Cel rasos

1 E84BFG00 m2 Cel ras registrable format per un panell de malla expandida deployé
hexagonal, de dimensions 3200x1200mm i 2mm de gruix, d’acer
inoxidable, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada
per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim,
amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4m com a
màxim (P - 37)

51,07 10,300 526,02

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.02.04.02.01 526,02

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (2) 02 Acabats interiors

1 K7D6FG02 m2 Envernissat ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i de color
transparent per a assolir un comportament al foc C-s2,d0 segons la
normativa de recció al foc EN13501-1 i ETA 15/0424, amb la
superfície d'acabat mate (P - 218)

20,90 13,650 285,29

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.02.04.02.02 285,29

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Passera

Titol 4 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (2) 03 Paviments

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 14

1 E9S2FG05 m2 P4: Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable
de 3 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de perfil d'acer inoxidable en la transició entre paviments
o de vora. (P - 47)

57,86 13,800 798,47

2 E7C7FG01 m2 Subministrament i muntatge de panell rígid termoacústic de poliuretà
per a interior tipus ARKOBEL  de 30 mm de gruix o equivalent. (P - 28)

15,09 13,800 208,24

3 E93AFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa de guix amb fibra
de dimensions 1200x600 i un gruix de 23 mm amb vores fresats,
recolzada sobre un sòl base prèviament anivellat. Fins i tot part
proporcional de cola de juntes Brio i cargols per a la seva unió,
imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ... Totalment acabat i
llest per acabat final. (P - 41)

42,81 13,800 590,78

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.02.04.02.03 1.597,49

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 03 Remunta coberta

Titol 4 00 Treballs previs

1 K21GFG02 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les instal·lacions existents
afectades pels treballs d'intervenció contemplats al present projecte,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 202)

71,84 1,000 71,84

2 H152B6B1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1
m amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques
ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària
per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de
fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs (P - 185)

24,68 36,000 888,48

3 K121U01S m Amortització diària de protecció col·lectiva amb plataforma de treball
en voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates de fusta sobre
carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb muntant
metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta.
(P - 188)

0,10 1.080,000 108,00

TOTAL Titol 4 01.B1.03.00 1.068,32

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 03 Remunta coberta

Titol 4 01 Enderrocs

1 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 197)

4,29 119,428 512,35

2 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament. Inclou càrrega manual de runa generada sobre camió o
contenidor (P - 195)

13,46 154,193 2.075,44

3 K215FG00 m2 Enderroc complet de coberta inclinada amb recuperació de bisells per
a posterior reutilització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. (P - 196)

10,29 84,662 871,17

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 15

TOTAL Titol 4 01.B1.03.01 3.458,96

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 03 Remunta coberta

Titol 4 02 Sistema estructural

Titol 4 (1) 02 Estructura vertical

1 K4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2 (P - 211)

259,07 20,317 5.263,53

2 E7C9RA24 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre per a
aïllaments tipus PANEL PLUS de KNAUF o equivalent, segons
UNE-EN 13162, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0,032 W/mK i una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 30)

11,59 63,360 734,34

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.03.02.02 5.997,87

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 03 Remunta coberta

Titol 4 02 Sistema estructural

Titol 4 (1) 03 Estructura de coberta

1 14LFU02S m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5
kN/m2, amb revoltó ceràmic vist corbat i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de
0.07 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. Inclou part
proporcional d'execució de bigues i cèrcols de formigó armat, amb el
corresponent muntatge i desmuntatge d'encofrat. (P - 3)

97,56 13,000 1.268,28

2 14LFU03S m2 Sostre inclinat de coberta per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de
4 a 5 kN/m2, format per encadellat ceràmic de 4 cm de gruix; biguetes
de formigó autoportants, intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m; capa de
protecció de morter de 1-2 cm de gruix. Inclou part proporcional
d'execució de bigues i cèrcols de formigó armat, amb el corresponent
muntatge i desmuntatge d'encofrat i apuntalament. (P - 4)

58,55 88,725 5.194,85

3 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 209)

1,89 227,744 430,44

4 E7D6FG02 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i dues capes de pintura intumescent per a una
R-30. (P - 33)

29,44 5,375 158,24

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.03.02.03 7.051,81

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 03 Remunta coberta

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
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Titol 4 (1) 01 Coberta

1 1521FG04 m2 Coberta inclinada amb un pendent màxim del 30%, formada per:
- Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30
peces/m2, com a màxim, (amb un 50% de peces de nova aportació)
col·locades amb escuma de poliuretà específica.
- Onduline
- Ondutherm 80+aglom hidròfug 19
- Barrera de vapor/estanquitat tipus Tyveck Airguard Sd5 o equivalent,
de polipropilè i copolímer de etilè-butil acrilat, col·locada no adherida.
Inclou part proporcional d'encontres amb paraments verticals.

(P - 6)

78,26 88,725 6.943,62

2 1511FG02 m2 Coberta plana invertida transitable formada per:
- Capa de formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3 de gruix
entre 5-10 cm.
- Barrera de vapor.
- Impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat
superficial 7.2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2.
- Capa separadora de geotèxtil de 110g/m2.
- Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS), 0,035 W/m*C, amb
resistència a la compressió de 300KPa, amb perfil mitjamossa i acabat
llis.
- Subbase de morter de 4 cm.
- Acabat de terrat amb paviment de gres extruït sense esmaltar
antilliscant, col·locats amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Inclou part proporcional de formació de minvells amb paraments
verticals amb rajola del mateix tipus que la del paviment; formació de
mitja canya de morter merimetral; reforços de la impermeabilització en
la formació de minvells; bonera sifònica de 110 mm de diàmetre amb
tapa antigrava metàl·lica adherida sobre làmina bituminosa en calent.

(P - 5)

96,34 13,000 1.252,42

3 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 213)

13,36 35,000 467,60

4 K5ZEF32K m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís
d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 (P - 214)

57,08 18,000 1.027,44

5 E54ZFG00 m Subministrament i muntatge de canal oculta de recollida d'aigües
pluvials en ràfec de coberta inclinada de secció interior aproximada de
20x20 cm, formada per doble planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm de
gruix; aïllament interior de llana de roca de 20 mm de gruix de densitat
96 a 105 kg/m3. Desenvolupament total de la canal de 80 cm i 4 plecs.
Inclou elements de fixació i segellats.
(P - 20)

57,70 17,000 980,90

6 KD144A30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de
DN 100 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 243)

29,59 25,000 739,75

7 E4R1FG00 ut Subministrament i muntatge de línia de vida ROOFANGEL INOX de
EUROPEAN PROF, S.L.o equivalent de 28 ml aprox. de longitud, amb
pas automàtic amb carro de traslació sobre muntants d'acer
galvanitzat de 50 cm d'alçada. Inclou:
- 2 carros de traslació d'acer inoxidable i tots el materials necesaris
per a la correcta instal·lació del sistema
- Certificat de tots els materials i final de la instal·lació segons UNE
795C
- Manual d'ús
- Nota de càlcul
- Pla de rescat genéric.

(P - 16)

1.557,14 1,000 1.557,14
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8 EQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat
galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 184)

92,37 1,000 92,37

9 145CJ7G3 m2 Formació de bancada de formigó de 20 cm de cantell per maquinaria
en planta coberta, amb muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler
de fusta de pi amb una quantia de 1,08 m2/ut, formigó HA-30/P/10/Ila
abocat amb bomba i armadura amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080.
(P - 2)

31,23 5,000 156,15

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.03.03.01 13.217,39

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 03 Remunta coberta

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 02 Façana

Titol 4 (2) 01 Part massissa

1 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 34)

17,89 84,760 1.516,36

2 K81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 221)

17,08 63,360 1.082,19

3 E8K1D14K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 39)

21,45 4,800 102,96

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.03.03.02.01 2.701,51

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 03 Remunta coberta

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 02 Façana

Titol 4 (2) 02 Fusteria i serralleria exterior

1 KA1ABE04 ut Be-04: Tancament exterior de mides totals 118x210 cm (mides a
comprovar a obra) de fusta laminada de melis amb triple junta
d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb
ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per una balconera de dues fulles
batents vidriades (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte),
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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210;
amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE)
4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable. (P - 234)

743,02 4,000 2.972,08

2 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 50)

196,60 1,000 196,60

EUR
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3 KB12FG01 ut Se-01: Conjunt de serrelleria exterior format per:
- Marc perimetral d'acer galvanitzat en calent de 6 mm de gruix de
mides 120x210 cm i 47 cm de profunditat (mides a comrprovar a obra)
fixat mecànicament al parament d'obra.
- Barana d'acer per a pintar formada per un marc de passamà de
50x8 mm i brèndoles circulars de diàmetre 8 mm col·locades a una
separació màxima de 10 cm. Fixada ancorada als brancalls de
l'obertura.
- Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat. (P - 239)

870,50 4,000 3.482,00

TOTAL Titol 4 (2) 01.B1.03.03.02.02 6.650,68

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (1) 01 Linies generals

1 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 133)

3,95 156,000 616,20

2 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 132)

1,71 115,000 196,65

3 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 131)

1,46 144,000 210,24

4 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 136)

1,92 282,000 541,44

5 EG312672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 137)

11,36 27,000 306,72

6 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
135)

1,55 193,500 299,93

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.01.01 2.171,18

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (1) 02 P3 Oficines

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de

1,25 146,000 182,50

EUR
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2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 130)

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 131)

1,46 352,000 513,92

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 121)

9,13 10,000 91,30

4 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
138)

0,80 651,000 520,80

5 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
139)

0,93 378,000 351,54

6 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P -
141)

1,57 14,000 21,98

7 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
142)

2,10 7,000 14,70

8 EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu econòmic, encastat (P - 143)

8,34 4,000 33,36

9 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 144)

9,55 34,000 324,70

10 EG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu econòmic, encastada (P
- 145)

8,71 10,000 87,10

11 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular,
d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat
(P - 147)

4,06 14,000 56,84

12 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular,
de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat
(P - 148)

4,52 7,000 31,64

13 EG6K3K11 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 1 base d'endoll+1 HDMI+1
USB+1 HDMI+1 USB, amb marc i bastidor, encastat (P - 150)

100,34 1,000 100,34

14 EG6KZ998 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base
d'endoll blancs + 2 bases d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb
marc i bastidor i tapa ,encastat (P - 151)

197,32 5,000 986,60

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.01.02 3.317,32

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (1) 05 Planta baixa

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 130)

1,25 20,000 25,00

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 131)

1,46 47,000 68,62

EUR
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3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 121)

9,13 6,000 54,78

4 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
138)

0,80 144,000 115,20

5 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
139)

0,93 240,000 223,20

6 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
142)

2,10 4,000 8,40

7 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 144)

9,55 8,000 76,40

8 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular,
de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat
(P - 148)

4,52 4,000 18,08

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.01.05 589,68

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (1) 06 Escala exterior

1 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 124)

2,33 36,000 83,88

2 EG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 119)

7,06 8,000 56,48

3 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
138)

0,80 156,000 124,80

4 EG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat (P - 152)

46,55 4,000 186,20

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.01.06 451,36

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 02 Climatització

1 EED5B251 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 33 a 38 kW i
potència calorífica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5.6 i COP
aproximat de 6, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,339
kW i en calor 6,75 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors
DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul,
col.locada. Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3
Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema

8.302,97 1,000 8.302,97

EUR
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antivibratori de molla VIBCON VIB100 o equivalent + estora tipus
VIBCON AD412 o equivalent. (P - 72)

2 EEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, de
baixa silueta, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació. (P - 76)

1.062,61 1,000 1.062,61

3 EEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar
segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i
sistemes de ventilació. (P - 73)

585,04 1,000 585,04

4 EEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 33 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar
segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i
sistemes de ventilació. (P - 75)

629,10 2,000 1.258,20

5 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar
segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i
sistemes de ventilació. (P - 74)

592,53 2,000 1.185,06

6 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control
unitat interior  per equips VRV., instal·lat i connectat (P - 88)

298,75 6,000 1.792,50

7 EEV3SMC3 u Controlador central Panansonic CZ-64ESMC3 de paret cablejat per a
regulació de calefacció i refrigeració per equips VRV, amb
pre-programació. instal·lat i connectat (P - 89)

1.554,75 1,000 1.554,75

8 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació
de calefacció i refrigeració per equips VRV, amb pre-programació i 10
punts d'entrada i sortida instal·lat i connectat (P - 90)

253,75 6,000 1.522,50

9 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 92) 87,05 6,000 522,30

10 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 91)

4,67 123,000 574,41

11 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 125)

0,85 164,000 139,40

12 EF5H1B03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de
gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 97)

9,26 3,500 32,41

13 EF5H1P03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix
de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 99)

18,93 7,000 132,51

14 EF5H1703 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 9 mm de gruix
de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 96)

7,86 7,000 55,02

15 EF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de
gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 98)

11,26 3,500 39,41

16 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal,
1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 102)

19,04 21,000 399,84
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17 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal,
0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 101)

16,82 9,000 151,38

18 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal,
0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 100)

12,12 27,000 327,24

19 EF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56
kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a
la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat (P - 104)

110,56 2,000 221,12

20 EF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28
kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a
la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat (P - 103)

105,30 5,000 526,50

21 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a
(P - 93)

98,25 9,970 979,55

22 EG2DF6E9 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada en terra tècnic amb
elements de suport (P - 134)

30,93 4,000 123,72

23 EEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x225 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 78)

56,67 2,000 113,34

24 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras (P - 71)

24,14 9,900 238,99

TOTAL Titol 4 01.B1.04.02 21.840,77

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 03 Ventilació

Titol 4 (1) 01 Equips renovació

1 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos
velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de
250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el
conducte (P - 85)

123,35 1,000 123,35

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.03.01 123,35

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 03 Ventilació

Titol 4 (1) 02 Conductes i accessoris
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1 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 63)

12,32 36,500 449,68

2 EE445AS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 68)

5,35 1,000 5,35

3 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 86)

64,61 3,000 193,83

4 EEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 200x200 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 84)

100,78 2,000 201,56

5 EE42Q856 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 65)

21,00 66,500 1.396,50

6 EEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 425x225 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 77)

37,19 1,000 37,19

7 EE4ZDG84 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 200 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 70)

43,60 6,000 261,60

8 EE42QD16 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 67)

32,89 16,000 526,24

9 EE42Q916 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 66)

29,89 6,000 179,34

10 EE42Q816 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 64)

16,49 8,000 131,92

11 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 62)

18,11 4,000 72,44

12 EEKCA2FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre,
regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor
circular (P - 83)

25,99 2,000 51,98

13 EEK97207 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 200 mm de diàmetre i fixat al
pont de muntatge (P - 81)

35,08 1,000 35,08

14 EEK71AA1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada
al bastiment (P - 79)

29,60 1,000 29,60

15 EEKCA1FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre,
regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor
circular (P - 82)

25,52 4,000 102,08

16 EEK97107 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de diàmetre i fixat al
pont de muntatge (P - 80)

32,43 2,000 64,86

17 EEP31175 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 87)

75,95 2,000 151,90

18 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 57)

24,17 4,500 108,77

19 EE4ZDG44 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 150 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 69)

37,30 1,000 37,30

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.03.02 4.037,22
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Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 04 Fontaneria

1 EFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 109)

5,53 14,000 77,42

2 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 108)

4,52 40,000 180,80

3 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 107)

3,67 15,000 55,05

4 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 114)

6,87 20,000 137,40

5 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 113)

6,81 6,000 40,86

6 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 112)

4,98 13,000 64,74

7 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 111)

4,35 20,000 87,00

8 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 110)

4,28 9,000 38,52

9 EJ2ZE121BP7I u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´.
Article: ref. 525543100 de la serie Varis de ROCA SANITARIO (P -
165)

14,62 5,000 73,10

10 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 164)

10,85 5,000 54,25

11 EJ2ZA131 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada
roscada de 1/2´´ (P - 163)

12,71 5,000 63,55

12 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 162)

66,21 1,000 66,21

13 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 179)

11,84 2,000 23,68

14 EJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de
potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat (P - 170)

185,86 1,000 185,86
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TOTAL Titol 4 01.B1.04.04 1.148,44

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 05 Sanejament

1 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 54)

21,20 1,000 21,20

2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 53)

13,70 5,000 68,50

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 52)

12,83 18,000 230,94

4 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 55)

13,42 28,000 375,76

5 ED15B771 m Baixant 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 (P - 56)

17,89 10,000 178,90

6 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 166)

12,18 1,000 12,18

7 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 167)

6,39 1,000 6,39

8 EJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC (P - 168)

17,22 1,000 17,22

9 EJ38A7FG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 169)

8,70 1,000 8,70

10 ED7FR113 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 60)

28,49 21,000 598,29

TOTAL Titol 4 01.B1.04.05 1.518,08

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (1) 01 Extintors

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 175)

51,88 3,000 155,64

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.06.01 155,64

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 06 Protecció contra incendis
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Titol 4 (1) 02 Alarma contra incendis

1 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 171)

28,36 10,000 283,60

2 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 173)

18,54 3,000 55,62

3 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior (P - 172)

61,79 1,000 61,79

4 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 120)

11,78 20,000 235,60

5 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 124)

2,33 114,800 267,48

6 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada,
amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2,
pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 140)

4,57 121,000 552,97

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.06.02 1.457,06

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (1) 03 Instalació de boques d'incendi equipades

1 ED351230 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides
interiors i 3.5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 58)

34,32 1,000 34,32

2 EDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 61)

32,17 1,000 32,17

3 EN317324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 180)

46,81 2,000 93,62

4 EFB1Z999 m Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3., connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic.
(P - 106)

12,56 1,000 12,56

5 EFB16452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat superficialment (P - 105)

7,48 20,500 153,34

6 EF21H812 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i
DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 95)

34,68 44,500 1.543,26

7 EF21H612 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 94)

22,15 16,500 365,48

EUR
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8 EM235BAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de
metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge (P - 174)

365,57 4,000 1.462,28

9 EFQ3VCJL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà (P - 117)

42,85 6,000 257,10

10 EFQ3VCDL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà (P - 116)

31,31 6,000 187,86

11 EFQ3VCBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà (P - 115)

25,95 6,000 155,70

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.06.03 4.297,69

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (1) 04 Senyalització

1 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 177)

13,27 22,000 291,94

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.06.04 291,94

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 07 Seguretat

Titol 4 (1) 01 Anti intrusió

1 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 120)

11,78 4,000 47,12

2 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 129)

1,60 26,000 41,60

3 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 124)

2,33 24,000 55,92

4 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat
en tub (P - 176)

1,30 66,000 85,80

EUR
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TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.07.01 230,44

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 07 Seguretat

Titol 4 (1) 02 CCTV

1 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 126)

0,90 37,500 33,75

2 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 129)

1,60 26,000 41,60

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 121)

9,13 6,000 54,78

4 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P -
141)

1,57 5,000 7,85

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.07.02 137,98

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 08 Enllumenat

Titol 4 (1) 01 Enllumenat general

1 EHA1H5R4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36
W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada
superficialment al sostre (P - 155)

45,32 3,000 135,96

2 EH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat (P - 153)

65,25 1,000 65,25

3 EHB17564 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents
de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster,
reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65, muntada
superficialment al sostre (P - 156)

61,04 9,000 549,36

4 EHL8E63 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED
OPAL SUS 2600 WW WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión
de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato
opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco
cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I, muntada suspesa. (P - 157)

205,35 2,000 410,70

5 EHLFA01 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM
SUS 1M 1600 WW WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de
aluminio lacado en color blanco satinado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico
REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una
reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I. , muntada superficial. (P
- 158)

191,88 3,000 575,64

EUR
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6 EHLFA02 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM
SUS 2M 3200 WW GR, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de
aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico
REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una
reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I, muntada superficial. (P
- 159)

299,74 3,000 899,22

7 EHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED
OPAL SUS 3900 WW WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión
de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato
opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco
cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I, muntada suspesa (P - 160)

234,72 2,000 469,44

8 EHV22000 u Sensor d'infrarojos, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 161)

52,63 4,000 210,52

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.08.01 3.316,09

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 08 Enllumenat

Titol 4 (1) 02 Enllumenat emergència

1 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 154)

59,94 17,000 1.018,98

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.08.02 1.018,98

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 08 Enllumenat

Titol 4 (1) 03 Gestió enllumenat

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 130)

1,25 175,000 218,75

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.08.03 218,75

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 09 Telecomunicacions

Titol 4 (1) 01 Canalitzacions principals

EUR
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1 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 128)

1,60 111,000 177,60

2 EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada (P - 122)

13,13 8,000 105,04

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.09.01 282,64

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 09 Telecomunicacions

Titol 4 (1) 02 P3 Oficines

1 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 127)

0,97 65,000 63,05

2 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 128)

1,60 10,000 16,00

3 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 118)

5,08 1,000 5,08

4 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada (P - 123)

16,36 2,000 32,72

5 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
181)

1,58 294,000 464,52

6 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat
sobre suport de mòdul estret (P - 182)

15,82 12,000 189,84

7 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
142)

2,10 1,000 2,10

8 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà, col·locat (P - 149)

2,82 1,000 2,82

9 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE
802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb
protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat (P - 183)

288,50 1,000 288,50

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.09.02 1.064,63

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 09 Telecomunicacions

Titol 4 (1) 05 Planta baixa

EUR
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1 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 127)

0,97 30,000 29,10

2 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 118)

5,08 1,000 5,08

3 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
181)

1,58 99,000 156,42

4 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat
sobre suport de mòdul estret (P - 182)

15,82 3,000 47,46

5 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P -
141)

1,57 1,000 1,57

6 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
142)

2,10 1,000 2,10

7 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà, col·locat (P - 149)

2,82 1,000 2,82

8 EG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat (P -
146)

3,18 1,000 3,18

TOTAL Titol 4 (1) 01.B1.04.09.05 247,73

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 10 Pluvials

1 ED51538M u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat
amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 ) (P - 59)

69,62 1,000 69,62

2 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 55)

13,42 12,000 161,04

3 ED7FR113 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 60)

28,49 4,000 113,96

TOTAL Titol 4 01.B1.04.10 344,62

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Instal·lacions

Titol 4 12 Varis

1 PAJU01Z ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en
l'execució de regates, encastaments, formació de passos
d'instal·lacions i segellats. (P - 246)

410,44 1,000 410,44

EUR
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TOTAL Titol 4 01.B1.04.12 410,44

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B1 LOT B1: AMPLIACIÓ

Titol 3 GR Gestió de residus

1 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 205)

16,04 69,460 1.114,14

2 E2RA73G1 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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

18,88 69,460 1.311,40

3 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 9)

184,01 0,800 147,21

4 E2RA7M01 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 contaminada perillosos, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

224,80 0,800 179,84

TOTAL Titol 3 01.B1.GR 2.752,59

EUR
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NIVELL 6: Titol 4 (2) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 (2) 01.B1.01.03.02.01  Part massissa 5.139,72

Titol 4 (2) 01.B1.01.03.02.02  Fusteria exterior 4.286,25

Titol 4 (1) 01.B1.01.03.02  Façana 9.425,97

Titol 4 (2) 01.B1.01.04.01.01  Part massissa 3.556,68

Titol 4 (2) 01.B1.01.04.01.03  Elements de protecció 1.766,76

Titol 4 (2) 01.B1.01.04.01.04  Acabats interiors 1.030,83

Titol 4 (1) 01.B1.01.04.01  Compartimentació interior vertical 6.354,27

Titol 4 (2) 01.B1.01.04.02.01  Cel rasos 1.387,08

Titol 4 (2) 01.B1.01.04.02.03  Paviments 2.508,60

Titol 4 (1) 01.B1.01.04.02  Compartimentació interior horitzontal 3.895,68

Titol 4 (2) 01.B1.02.03.02.01  Part massissa 1.949,34

Titol 4 (2) 01.B1.02.03.02.02  Fusteria exterior 15.627,74

Titol 4 (1) 01.B1.02.03.02  Façana 17.577,08

Titol 4 (2) 01.B1.02.04.02.01  Cel rasos 526,02

Titol 4 (2) 01.B1.02.04.02.02  Acabats interiors 285,29

Titol 4 (2) 01.B1.02.04.02.03  Paviments 1.597,49

Titol 4 (1) 01.B1.02.04.02  Compartimentació interior horitzontal 2.408,80

Titol 4 (2) 01.B1.03.03.02.01  Part massissa 2.701,51

Titol 4 (2) 01.B1.03.03.02.02  Fusteria i serralleria exterior 6.650,68

Titol 4 (1) 01.B1.03.03.02  Façana 9.352,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.013,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5: Titol 4 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 (1) 01.B1.00.02.00  Fonamentació 686,13

Titol 4 (1) 01.B1.00.02.01  Murs de pedra 1.438,80

Titol 4 (1) 01.B1.00.02.02  Estructura metàl·lica escala 8.649,96

Titol 4 01.B1.00.02  Sistema estructural 10.774,89

Titol 4 (1) 01.B1.00.03.01  Part massissa 556,70

Titol 4 (1) 01.B1.00.03.02  Fusteria exterior 2.513,58

Titol 4 (1) 01.B1.00.03.03  Elements de protecció 7.740,63

Titol 4 (1) 01.B1.00.03.04  Paviments 3.851,73

Titol 4 01.B1.00.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 14.662,64

Titol 4 (1) 01.B1.01.02.01  Estructura vertical 1.229,12

Titol 4 (1) 01.B1.01.02.02  Estructura horitzontal 3.330,13

Titol 4 01.B1.01.02  Sistema estructural 4.559,25

Titol 4 (1) 01.B1.01.03.01  Coberta 678,73

Titol 4 (1) 01.B1.01.03.02  Façana 9.425,97

Titol 4 01.B1.01.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 10.104,70

Titol 4 (1) 01.B1.01.04.01  Compartimentació interior vertical 6.354,27

Titol 4 (1) 01.B1.01.04.02  Compartimentació interior horitzontal 3.895,68

Titol 4 01.B1.01.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 10.249,95

Titol 4 (1) 01.B1.02.03.01  Coberta 745,12

Titol 4 (1) 01.B1.02.03.02  Façana 17.577,08

Titol 4 01.B1.02.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 18.322,20

euros



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 4 (1) 01.B1.02.04.02  Compartimentació interior horitzontal 2.408,80

Titol 4 01.B1.02.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 2.408,80

Titol 4 (1) 01.B1.03.02.02  Estructura vertical 5.997,87

Titol 4 (1) 01.B1.03.02.03  Estructura de coberta 7.051,81

Titol 4 01.B1.03.02  Sistema estructural 13.049,68

Titol 4 (1) 01.B1.03.03.01  Coberta 13.217,39

Titol 4 (1) 01.B1.03.03.02  Façana 9.352,19

Titol 4 01.B1.03.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 22.569,58

Titol 4 (1) 01.B1.04.01.01  Linies generals 2.171,18

Titol 4 (1) 01.B1.04.01.02  P3 Oficines 3.317,32

Titol 4 (1) 01.B1.04.01.05  Planta baixa 589,68

Titol 4 (1) 01.B1.04.01.06  Escala exterior 451,36

Titol 4 01.B1.04.01  Instal·lació elèctrica 6.529,54

Titol 4 (1) 01.B1.04.03.01  Equips renovació 123,35

Titol 4 (1) 01.B1.04.03.02  Conductes i accessoris 4.037,22

Titol 4 01.B1.04.03  Ventilació 4.160,57

Titol 4 (1) 01.B1.04.06.01  Extintors 155,64

Titol 4 (1) 01.B1.04.06.02  Alarma contra incendis 1.457,06

Titol 4 (1) 01.B1.04.06.03  Instalació de boques d'incendi equipades 4.297,69

Titol 4 (1) 01.B1.04.06.04  Senyalització 291,94

Titol 4 01.B1.04.06  Protecció contra incendis 6.202,33

Titol 4 (1) 01.B1.04.07.01  Anti intrusió 230,44

Titol 4 (1) 01.B1.04.07.02  CCTV 137,98

Titol 4 01.B1.04.07  Seguretat 368,42

Titol 4 (1) 01.B1.04.08.01  Enllumenat general 3.316,09

Titol 4 (1) 01.B1.04.08.02  Enllumenat emergència 1.018,98

Titol 4 (1) 01.B1.04.08.03  Gestió enllumenat 218,75

Titol 4 01.B1.04.08  Enllumenat 4.553,82

Titol 4 (1) 01.B1.04.09.01  Canalitzacions principals 282,64

Titol 4 (1) 01.B1.04.09.02  P3 Oficines 1.064,63

Titol 4 (1) 01.B1.04.09.05  Planta baixa 247,73

Titol 4 01.B1.04.09  Telecomunicacions 1.595,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
130.111,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.B1.00.00  Treballs previs 674,23

Titol 4 01.B1.00.01  Enderrocs 456,91

Titol 4 01.B1.00.02  Sistema estructural 10.774,89

Titol 4 01.B1.00.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 14.662,64

Titol 4 01.B1.00.04  Equipament 109,35

Titol 3 01.B1.00  Nova escala d'emergència 26.678,02

Titol 4 01.B1.01.00  Treballs previs 338,03

Titol 4 01.B1.01.01  Enderrocs 2.103,24

Titol 4 01.B1.01.02  Sistema estructural 4.559,25

Titol 4 01.B1.01.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 10.104,70

Titol 4 01.B1.01.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 10.249,95

Titol 3 01.B1.01  Edifici ampliació 27.355,17

euros
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Feu i Godoy Arquitectes SLP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Titol 4 01.B1.02.00  Treballs previs 956,00

Titol 4 01.B1.02.01  Enderrocs 466,06

Titol 4 01.B1.02.02  Sistema estructural 11.766,85

Titol 4 01.B1.02.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 18.322,20

Titol 4 01.B1.02.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 2.408,80

Titol 3 01.B1.02  Passera 33.919,91

Titol 4 01.B1.03.00  Treballs previs 1.068,32

Titol 4 01.B1.03.01  Enderrocs 3.458,96

Titol 4 01.B1.03.02  Sistema estructural 13.049,68

Titol 4 01.B1.03.03  Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 22.569,58

Titol 3 01.B1.03  Remunta coberta 40.146,54

Titol 4 01.B1.04.01  Instal·lació elèctrica 6.529,54

Titol 4 01.B1.04.02  Climatització 21.840,77

Titol 4 01.B1.04.03  Ventilació 4.160,57

Titol 4 01.B1.04.04  Fontaneria 1.148,44

Titol 4 01.B1.04.05  Sanejament 1.518,08

Titol 4 01.B1.04.06  Protecció contra incendis 6.202,33

Titol 4 01.B1.04.07  Seguretat 368,42

Titol 4 01.B1.04.08  Enllumenat 4.553,82

Titol 4 01.B1.04.09  Telecomunicacions 1.595,00

Titol 4 01.B1.04.10  Pluvials 344,62

Titol 4 01.B1.04.12  Varis 410,44

Titol 3 01.B1.04  Instal·lacions 48.672,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
176.771,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.B1.00  Nova escala d'emergència 26.678,02

Titol 3 01.B1.01  Edifici ampliació 27.355,17

Titol 3 01.B1.02  Passera 33.919,91

Titol 3 01.B1.03  Remunta coberta 40.146,54

Titol 3 01.B1.04  Instal·lacions 48.672,03

Titol 3 01.B1.GR  Gestió de residus 2.752,59

Capítol 01.B1  LOT B1: AMPLIACIÓ 179.524,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
179.524,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.B1  LOT B1: AMPLIACIÓ 179.524,26

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 179.524,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
179.524,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 179.524,26

179.524,26

euros



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR4 ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B1

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 179.524,26

13 % Despeses Generals SOBRE 179.524,26.................................................................... 23.338,15

6 % Benefici Industrial SOBRE 179.524,26.......................................................................... 10.771,46

Subtotal 213.633,87

21 % IVA SOBRE 213.633,87............................................................................................... 44.863,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 258.496,98

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS )

A Isona i Conca Dellà, març de 2020.

Anna Feu i Jordana (Col. 44063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53129-4)
FEU GODOY ARQUITECTES, S.L.P.



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

LOT B2 

ADEQUACIÓ DE LA CASA DEL METGE SERRA COM AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR1 AMIDAMENTS DETALLATS 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  PLANTA 1 DINOSAURES
Titol 4 03  VENTILACIÓ
Titol 4 (1) 01  EQUIPS RENOVACIÓ

1 EEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST ERV amb recuperador estàtic amb freecooling, cabal
nominal de 600 m3/h, de 345W, eficacia del 96%, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions
tèrmiques i sistemes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 01  PLANTA 1 DINOSAURES
Titol 4 11  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

1 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions,
proteccions i connexionat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 01  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (2) 01  PART MASSISSA

1 E83E147D m2 T1: Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou segellats dels ponts acústics pels
passos d'instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml perim interi m alt
2 Façana llarga 1,000 9,200 6,150 56,580 C#*D#*E#*F#
3 Façana curta 1,000 6,150 7,050 43,358 C#*D#*E#*F#
4 Mitgera llarga (només P3) 1,000 8,500 4,900 41,650 C#*D#*E#*F#
5 Mitgera curta 1,000 4,950 7,050 34,898 C#*D#*E#*F#
6 obertures P2 -2,4 -2,400 C#*D#*E#*F#
7 obertures P3 -12,1 -12,100 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 161,986

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (2) 03  P3 AULA DIDÀCTICA

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mecanismes simples 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls Dobles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (2) 04  P2 EXPOSICIÓ LLORIS

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 (2) 03  P3 AULA DIDÀCTICA

1 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

2 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 (2) 04  P2 EXPOSICIÓ LLORIS

1 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 12  VARIS

1 PAJU01Y ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates, encastaments,
formació de passos d'instal·lacions i segellats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 03  EQUIPAMENT I MOBILIARI

1 KA1AAIZ1 ut Moble de recepció format per estructura de fusta, i acabats amb DM lacat i taulell amb acer envernissat mate,
segons detalls de mobiliari. Inclou integració de la BIEs i de l'extintor. Inclou portella.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KA1AAIZ2 ut Conjunt de mobles de la botiga formats per postades de DM lacat, segons detalls de mobiliari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol B2  LOT B2: AMPLIACIÓ
Titol 3 04  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 03  INSTALACIÓ DE BOQUES D'INCENDI EQUIPADES

1 ENB17327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa Abastament d'Aigua Contra
incendis

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 ENXA1112 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal
i 40 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per
motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de
0.75 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric
de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup pressió contra incendis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EF21H912 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aspiració Bombeig 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

4 EJ71FG00 u Kit Bateria contra incendis per a una acumulació de 12.000 l de mides 4753x1725x1850 mm, formada per 4
dipòsits prismàtics amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat
cadascun, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada model AQUABLOCK XL de la casa SCHUTZ o
equivalent. Amb garantia de 10 anys del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EF21H611 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 EN319327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR2 PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Planta 1 Dinosaures

Titol 4 03 Ventilació

Titol 4 (1) 01 Equips renovació

1 EEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST ERV amb
recuperador estàtic amb freecooling, cabal nominal de 600 m3/h, de
345W, eficacia del 96%, secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla
d'eficàcia F6, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació. (P - 2)

3.500,45 1,000 3.500,45

TOTAL Titol 4 (1) 01.B2.01.03.01 3.500,45

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 01 Planta 1 Dinosaures

Titol 4 11 Instal·lacions de transport

1 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un
recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i connexionat
(P - 13)

7.212,90 1,000 7.212,90

TOTAL Titol 4 01.B2.01.11 7.212,90

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 01 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (2) 01 Part massissa

1 E83E147D m2 T1: Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb plaques de llana mineral de roca. Inclou segellats dels ponts
acústics pels passos d'instal·lacions. (P - 1)

36,38 161,986 5.893,05

TOTAL Titol 4 (2) 01.B2.02.01.01.01 5.893,05

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (2) 03 P3 Aula didàctica

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 8)

1,25 20,000 25,00

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 9)

1,46 47,000 68,62

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 6)

9,13 6,000 54,78

4 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P - 10) 1,57 4,000 6,28

5 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
11)

2,10 2,000 4,20

TOTAL Titol 4 (2) 01.B2.02.02.01.03 158,88

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (2) 04 P2 Exposició Lloris

1 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 8)

1,25 20,000 25,00

2 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 9)

1,46 47,000 68,62

3 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 6)

9,13 6,000 54,78

4 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
11)

2,10 7,000 14,70

TOTAL Titol 4 (2) 01.B2.02.02.01.04 163,10

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 09 Telecomunicacions

Titol 4 (2) 03 P3 Aula didàctica

1 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 7)

0,97 58,000 56,26

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 5)

5,08 3,000 15,24

3 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
11)

2,10 1,000 2,10

TOTAL Titol 4 (2) 01.B2.02.02.09.03 73,60

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 09 Telecomunicacions

Titol 4 (2) 04 P2 Exposició Lloris

1 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 7)

0,97 24,000 23,28

2 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 5)

5,08 1,000 5,08

3 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P - 10) 1,57 1,000 1,57

4 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (P -
11)

2,10 1,000 2,10

TOTAL Titol 4 (2) 01.B2.02.02.09.04 32,03

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 12 Varis

1 PAJU01Y ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en
l'execució de regates, encastaments, formació de passos
d'instal·lacions i segellats. (P - 19)

53,03 1,000 53,03

TOTAL Titol 4 (1) 01.B2.02.02.12 53,03

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 03 Equipament i mobiliari

1 KA1AAIZ1 ut Moble de recepció format per estructura de fusta, i acabats amb DM
lacat i taulell amb acer envernissat mate, segons detalls de mobiliari.
Inclou integració de la BIEs i de l'extintor. Inclou portella. (P - 17)

2.165,58 1,000 2.165,58

2 KA1AAIZ2 ut Conjunt de mobles de la botiga formats per postades de DM lacat,
segons detalls de mobiliari. (P - 18)

1.272,47 1,000 1.272,47

TOTAL Titol 3 01.B2.03 3.438,05

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 4

Capítol B2 LOT B2: AMPLIACIÓ

Titol 3 04 Protecció contra incendis

Titol 4 03 Instalació de boques d'incendi equipades

1 ENB17327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 15)

144,62 4,000 578,48

2 ENXA1112 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons
UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 40 m.c.a. d'alçària
manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de
diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de
0.75 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector
de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou
calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal
IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment (P
- 16)

2.344,05 1,000 2.344,05

3 EF21H912 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 4)

49,12 22,500 1.105,20

4 EJ71FG00 u Kit Bateria contra incendis per a una acumulació de 12.000 l de mides
4753x1725x1850 mm, formada per 4 dipòsits prismàtics amb tapa
roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de
capacitat cadascun, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada
model AQUABLOCK XL de la casa SCHUTZ o equivalent. Amb
garantia de 10 anys del fabricant. (P - 12)

3.076,92 1,000 3.076,92

5 EF21H611 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 3)

18,83 18,000 338,94

6 EN319327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 14)

84,36 4,000 337,44

TOTAL Titol 4 01.B2.04.03 7.781,03

EUR



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR3 RESUM DEL PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: Titol 4 (2) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 (2) 01.B2.02.01.01.01  Part massissa 5.893,05

Titol 4 (1) 01.B2.02.01.01  Compartimentació interior vertical 5.893,05

Titol 4 (2) 01.B2.02.02.01.03  P3 Aula didàctica 158,88

Titol 4 (2) 01.B2.02.02.01.04  P2 Exposició Lloris 163,10

Titol 4 (1) 01.B2.02.02.01  Instal·lació elèctrica 321,98

Titol 4 (2) 01.B2.02.02.09.03  P3 Aula didàctica 73,60

Titol 4 (2) 01.B2.02.02.09.04  P2 Exposició Lloris 32,03

Titol 4 (1) 01.B2.02.02.09  Telecomunicacions 105,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.320,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5: Titol 4 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 (1) 01.B2.01.03.01  Equips renovació 3.500,45

Titol 4 01.B2.01.03  Ventilació 3.500,45

Titol 4 (1) 01.B2.02.01.01  Compartimentació interior vertical 5.893,05

Titol 4 01.B2.02.01  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 5.893,05

Titol 4 (1) 01.B2.02.02.01  Instal·lació elèctrica 321,98

Titol 4 (1) 01.B2.02.02.09  Telecomunicacions 105,63

Titol 4 (1) 01.B2.02.02.12  Varis 53,03

Titol 4 01.B2.02.02  Instal·lacions 480,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.874,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.B2.01.03  Ventilació 3.500,45

Titol 4 01.B2.01.11  Instal·lacions de transport 7.212,90

Titol 3 01.B2.01  Planta 1 Dinosaures 10.713,35

Titol 4 01.B2.02.01  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 5.893,05

Titol 4 01.B2.02.02  Instal·lacions 480,64

Titol 3 01.B2.02  Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica 6.373,69

Titol 4 01.B2.04.03  Instalació de boques d'incendi equipades 7.781,03

Titol 3 01.B2.04  Protecció contra incendis 7.781,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.868,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.B2.01  Planta 1 Dinosaures 10.713,35

Titol 3 01.B2.02  Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica 6.373,69

Titol 3 01.B2.03  Equipament i mobiliari 3.438,05

Titol 3 01.B2.04  Protecció contra incendis 7.781,03

Capítol 01.B2  LOT B2: AMPLIACIÓ 28.306,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28.306,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.B2  LOT B2: AMPLIACIÓ 28.306,12

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 28.306,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28.306,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 28.306,12

28.306,12

euros



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR4 ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT B2

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 28.306,12

13 % Despeses Generals SOBRE 28.306,12...................................................................... 3.679,80

6 % Benefici Industrial SOBRE 28.306,12............................................................................ 1.698,37

Subtotal 33.684,29

21 % IVA SOBRE 33.684,29................................................................................................. 7.073,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 40.757,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )

A Isona i Conca Dellà, març de 2020.

Anna Feu i Jordana (Col. 44063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53129-4)
FEU GODOY ARQUITECTES, S.L.P.



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

LOT C 

FINALITZACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR1 AMIDAMENTS DETALLATS 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 01  GENERAL

1 K7D6FG02 m2 Envernissat ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i de color transparent per a assolir un comportament al
foc C-s2,d0 segons la normativa de recció al foc EN13501-1 i ETA 15/0424, amb la superfície d'acabat mate

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 coef, incl,
2 Sota tarima de fusta laminada 2,000 49,000 98,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta 1,000 49,000 1,050 51,450 C#*D#*E#*F#
4 DTE DE BIGUES:
5 Estructura de coberta
6 Bigues (prev. 20x30 cm) -3,000 5,000 0,220 -3,300 C#*D#*E#*F#
7 Biguetes (prev. 15x20 cm) -9,000 4,700 0,220 -9,306 C#*D#*E#*F#
8 Estructura P3 C#*D#*E#*F#
9 Biguetes (prev. 20x30 cm) -15,000 6,200 0,220 -20,460 C#*D#*E#*F#

10 -2,000 4,650 0,220 -2,046 C#*D#*E#*F#
11 Estructura P2 C#*D#*E#*F#
12 Biguetes (prev. 20x30 cm) -15,000 6,200 0,220 -20,460 C#*D#*E#*F#
13 -2,000 9,600 0,220 -4,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,654

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 01  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (2) 02  FUSTERIA INTERIOR

1 KA1AAI01 ut Ai-01. Mampara interior de mides totals 124x207 cm (mides a comprovar a obra), formada per estructura de
fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle recte, muntada sobre bastiment de base de fusta
de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20 mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada (segons
escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o equivalent.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 01  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4 (2) 04  ACABATS INTERIORS

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 K898J2A0 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 T ut ml perim interi m alt
2 Façana llarga 1,000 9,200 6,150 56,580 C#*D#*E#*F#
3 Façana curta 1,000 6,150 7,050 43,358 C#*D#*E#*F#
4 Mitgera llarga (només P3) 1,000 8,500 4,900 41,650 C#*D#*E#*F#
5 Mitgera curta 1,000 4,950 7,050 34,898 C#*D#*E#*F#
6 obertures P2 -2,400 -2,400 C#*D#*E#*F#
7 obertures P3 -12,100 -12,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,986

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 01  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (2) 01  CEL RASOS

1 E844FG00 m2 S1 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 coef, incl,
2 P2 1,000 48,900 1,050 51,345 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,345

2 K7C9FG00 m2 Aïllament de l'espai entrebigat amb feltre de llana mineral de vidre per aïllaments tipus MANTA KARFT KNAUF,
segons UNE-EN 13162, revestit d'una barrera de vapor constituïda per un complex paper kraft/polietilè en una
de les seves cares, de 160 mm de gruix i 1200 mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i
una resistència tèrmica de 4,00 m2.K/W, col·locada sobre el fals sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2 coef, incl,
2 P2 1,000 48,900 1,050 51,345 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,345

3 E7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de melamina tipus SONTEC de la cada BASF o equivalent ,
rectangular de 50 mm de gruix, pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb ganxo-cable-terminació o motlles d'acer
inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i separades el mínim respecte l'entrebigat de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 Sostre P1 15,000 5,800 0,300 26,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,100

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 01  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (2) 02  ACABATS INTERIORS

1 K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 repassos 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 K898K2A0 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 T ut m2 coef, incl,
2 P2 1,000 48,900 1,050 51,345 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,345

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 01  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 (1) 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titol 4 (2) 03  PAVIMENTS

1 E7C7FG01 m2 Subministrament i muntatge de panell rígid termoacústic de poliuretà per a interior tipus ARKOBEL de 30 mm
de gruix o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 P1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

2 E93AFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa de guix amb fibra de dimensions 1200x600 i un gruix de 23
mm amb vores fresats, recolzada sobre un sòl base prèviament anivellat. Fins i tot part proporcional de cola de
juntes Brio i cargols per a la seva unió, imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ... Totalment acabat i
llest per acabat final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 P1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

3 E9R2FG00 m2 P3: Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de INTERFACE o equivalent, de 10mm de gruix
col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Inclou part proporcional de remats per a la formació
d'esglaons, transició entre paviments, etc.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 P2 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 PP graons/grades 5,350 1,000 5,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,350

4 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm
de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 P2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,500

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (2) 01  LINIES GENERALS

1 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia Endolls P2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Linia Endolls Generals Aula Didactica 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Linia Endolls SAI Aula didactica 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 Linia Recuperador P2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Linia Recuperador P3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

2 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació Unitats Interiors Clima 258,000 0,250 64,500 C#*D#*E#*F#
2 25% lot C

TOTAL AMIDAMENT 64,500

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (2) 03  P3 AULA DIDÀCTICA

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenant 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 Emergencies 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

2 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls 47,000 3,000 141,000 C#*D#*E#*F#
2 Endolls SAI 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

3 EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
encastada

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 EG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella,
preu econòmic, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa
rectangular, preu mitjà, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa
rectangular, preu mitjà, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EG6K3K11 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 1 base d'endoll+1 HDMI+1 USB+1 HDMI+1 USB, amb marc i bastidor,
encastat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases d'endolls vermells +
2 Bases RJ45, amb marc i bastidor,encastat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 4 (2) 04  P2 EXPOSICIÓ LLORIS
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenant 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 Emergencies 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

2 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls 47,000 3,000 141,000 C#*D#*E#*F#
2 Endolls SAI 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

3 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
encastada

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa
rectangular, preu mitjà, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 02  CLIMATITZACIÓ

1 EEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, de baixa silueta, col.locada. Model a instal·lar segons
memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control unitat interior per equips VRV., instal·lat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació de calefacció i refrigeració per equips
VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i sortida instal·lat i connectat

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes impulsió/retorn 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
2 P3 2,200 3,500 7,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,300

7 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat Control 164,000 0,250 41,000 C#*D#*E#*F#
2 25% lot C

TOTAL AMIDAMENT 41,000

8 EEZG9001 kg Recuperació de Gas Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, connexió unitats
interiors, realització del buit i recarregar Gas

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 03  VENTILACIÓ
Titol 4 (2) 01  EQUIPS RENOVACIÓ

1 EEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST ERV amb recuperador estàtic amb freecooling, cabal
nominal de 600 m3/h, de 345W, eficacia del 96%, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions
tèrmiques i sistemes de ventilació.
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEMHCADB u Unitat de ventilació vertical S&P CADB/T-HE 12 PRO-REG LV ref:5153817500 amb recuperador estàtic amb
freecooling, cabal nominal de 1200 m3/h, de 1100W, eficacia del 85,3%, secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, equipat amb accessoirs teulada exterior, col.locada. Model a
instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou
sistema antivibratori de molla VIBCON VIB75 o equivalent + estora tipus VIBCON AD412 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 03  VENTILACIÓ
Titol 4 (2) 02  CONDUCTES I ACCESSORIS

1 EEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes retorn 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 (2) 01  EXTINTORS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 (2) 02  ALARMA CONTRA INCENDIS
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat detecció i pulsadors P2 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
2 Cablejat detecció i pulsadors P3 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 (2) 04  SENYALITZACIÓ

1 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè
de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extintors Ampliació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 08  ENLLUMENAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Titol 4 (2) 01  ENLLUMENAT GENERAL

1 EHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 6600 WW WH., de la marca
LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con
un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. , muntada suspesa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula Didactica 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 08  ENLLUMENAT
Titol 4 (2) 02  ENLLUMENAT EMERGÈNCIA

1 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 (2) 03  P3 AULA DIDÀCTICA

1 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tomes generals 23,000 2,000 1,000 46,000 C#*D#*E#*F#
2 LLoc de treball 1 33,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#
3 LLoc de treball 2 42,000 2,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

2 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLocs de treball 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 generals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP43CUSB m Cable USB, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacio Projector 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EP43HDMI m Cable HDMI, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacio Projector 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 (2) 04  P2 EXPOSICIÓ LLORIS

1 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 79,000

2 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà,
col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Titol 4 02  INSTAL·LACIONS
Titol 4 (1) 12  VARIS

1 PAJU01Y ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates, encastaments,
formació de passos d'instal·lacions i segellats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 02  PLANTA 2 LLORIS + PLANTA 3 AULA DIDÀCTICA
Titol 4 03  EQUIPAMENT I MOBILIARI

1 EAVTFG00 m2 Subministrament de cortina Insoudtex Màster absorció acústica de color negre i Blanc o equivalent.
Confeccionada mitjançant sistema de confecció industrial per suportar ús públic intens, emprant vores
perimetrals i en el seu horitzontal superior, cinta de reforç d'alta resistència amb ollados metàl·lics de 12 mm
reblats mitjançant pressió pneumàtica. Confeccionada amb 100% més de teixit, que li confereix ones (frunzit del
150%).
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´, 100% opaca i ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial ignífug M1 - Classe 1 emès per laboratori homologat per
l'ENAC, d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de seguretat preventiva contra incendis en
llocs de pública concurrència. Adequades a el nou CTE ´´codi tècnic d'edificació´´ i d'acord amb les normes
UNE EN 13772: 2003 UNE EN 1101: 1996 UNE EN 13773: 2003 ISO 3175: 1995

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml m alt
2 P1 1,000 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 4,250 2,000 8,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 EAZGFG00 m Subministrament i muntatge de carril rail Mod Teltronift manual especial Insoudtex Màster o equivalent. Sistema
de carril en alumini extrusionat amb tots els accessoris de muntatge. ganxos de penjar inclosos. Es subministra
premuntat minimitzant cost i procés de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 P1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,250

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 03  MILLORES
Titol 4 AM  LOT A: MILLORES
Titol 4 (1) 01  SEGURETAT CCTV

1 EG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2.5 mm2 de secció, amb tapa, preu econòmic,
encastada

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortides camares 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camara PB1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Camara PB2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 Camara P1.1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Camara P1.2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 Camara P2.1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
6 Camara P2.2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

3 EP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camara PB1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Camara PB2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Camara P1.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Camara P1.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Camara P2.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Camara P2.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CMOS de 1/2.8'', elements de 2560 × 1400, resolució 4
megapixels, sensibilitat de 0,01 lux a F2.8, muntura C / CS, alimentació POE, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum, AES, ATW,Salida Ethernet 10/100M, Almacenamiento NAS: soporta NFS,
SMB/CIFS, muntada i fixada en el interior de carcassa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 03  MILLORES
Titol 4 AM  LOT A: MILLORES
Titol 4 (1) 02  GESTIÓ ENLLUMENAT

1 EHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar
en carril DIN, muntat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador, de 4 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula didàctica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona visitable P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, muntat en canalització
i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comunicació DALI 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 03  MILLORES
Titol 4 AM  LOT A: MILLORES
Titol 4 (1) 03  TELECOMUNICACIONS

1 EP7EZ997 u RS819 de Synology, NAS 4 bahías Rack - Realtek RTD1296 4 núcleos 1.4GHz, 2GB DDR4 un servidor NAS en
formato rack muy compacto con 4 bahías para discos duros y ampliable hasta 8 bahías.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP7EZ996 u Disc dur 6TB WD60EFAX WD RED

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EP7EZ995 u Salicru SLC Twin RT2 SAI On-line 3000 VA, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 03  MILLORES
Titol 4 BM  LOT B: MILLORES
Titol 4 (1) 01  CONTROL RENOVACIÓ AIRE

1 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EEV25A99 u Módulo de control electrónico de adaptación de señal que permite convertir una señal tipo contacto libre de
potencial (detector de presencia) o analógica (sonda de CO2, %HR o TºC), amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 03  MILLORES
Titol 4 BM  LOT B: MILLORES
Titol 4 (1) 02  GESTIÓ ENLLUMENAT

1 EHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar
en carril DIN, muntat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET, muntat a carril
DIN i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula Didactica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador, de 4 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula didàctica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona visitable P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador, de 2 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, muntat en canalització
i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comunicació DALI 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 03  MILLORES
Titol 4 BM  LOT B: MILLORES
Titol 4 (1) 03  SEGURETAT CCTV

1 EG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2.5 mm2 de secció, amb tapa, preu econòmic,
encastada

EUR
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Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortides camares 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camara PB 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 Camara P2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Camara P3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Camara P3.1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
5 Camara P3.2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

3 EP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camara PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Camara P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Camara P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Camara P3.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Camara P3.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CMOS de 1/2.8'', elements de 2560 × 1400, resolució 4
megapixels, sensibilitat de 0,01 lux a F2.8, muntura C / CS, alimentació POE, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum, AES, ATW,Salida Ethernet 10/100M, Almacenamiento NAS: soporta NFS,
SMB/CIFS, muntada i fixada en el interior de carcassa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P3 Oficines 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  AMPLIACIÓ MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Capítol CC  LOT C: FINALITZACIÓ
Titol 3 GR  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Segons fitxa residus lot C 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
3 inclou esponjament del 35%

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 1,560

2 E2RA73G1 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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Segons fitxa residus lot C 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
3 inclou esponjament del 35%

TOTAL AMIDAMENT 1,560

EUR



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR2 PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 01 General

1 K7D6FG02 m2 Envernissat ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i de color
transparent per a assolir un comportament al foc C-s2,d0 segons la
normativa de recció al foc EN13501-1 i ETA 15/0424, amb la
superfície d'acabat mate (P - 64)

20,90 89,654 1.873,77

TOTAL Titol 3 01.CC.01 1.873,77

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 01 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (2) 02 Fusteria interior

1 KA1AAI01 ut Ai-01. Mampara interior de mides totals 124x207 cm (mides a
comprovar a obra), formada per estructura de fusta de melis (muntants
i travessers) de 100x50 mm en angle recte, muntada sobre bastiment
de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20 mm;
formada per una porta d'una fulla batent vidriada (segons escandall de
fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus
3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o equivalent.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor. (P - 68)

705,90 1,000 705,90

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.01.01.02 705,90

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 01 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 01 Compartimentació interior vertical

Titol 4 (2) 04 Acabats interiors

1 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 66)

4,30 161,986 696,54

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.01.01.04 696,54

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 01 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 02 Compartimentació interior horitzontal

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA
LOT C

Feu i Godoy Arquitectes SLP

PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 4 (2) 01 Cel rasos

1 E844FG00 m2 S1 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (P - 4)

22,82 51,345 1.171,69

2 K7C9FG00 m2 Aïllament de l'espai entrebigat amb feltre de llana mineral de vidre per
aïllaments tipus MANTA KARFT KNAUF, segons UNE-EN 13162,
revestit d'una barrera de vapor constituïda per un complex paper
kraft/polietilè en una de les seves cares, de 160 mm de gruix i 1200
mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una
resistència tèrmica de 4,00 m2.K/W, col·locada sobre el fals sostre (P -
63)

9,06 51,345 465,19

3 E7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de melamina tipus
SONTEC de la cada BASF o equivalent , rectangular de 50 mm de
gruix, pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb ganxo-cable-terminació
o motlles d'acer inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i
separades el mínim respecte l'entrebigat de fusta. (P - 3)

57,94 26,100 1.512,23

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.01.02.01 3.149,11

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 01 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (2) 02 Acabats interiors

1 K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 65)

7,21 10,000 72,10

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 67)

4,90 51,345 251,59

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.01.02.02 323,69

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 01 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 (1) 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (2) 03 Paviments

1 E7C7FG01 m2 Subministrament i muntatge de panell rígid termoacústic de poliuretà
per a interior tipus ARKOBEL  de 30 mm de gruix o equivalent. (P - 2)

15,09 98,000 1.478,82

2 E93AFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa de guix amb fibra
de dimensions 1200x600 i un gruix de 23 mm amb vores fresats,
recolzada sobre un sòl base prèviament anivellat. Fins i tot part
proporcional de cola de juntes Brio i cargols per a la seva unió,
imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ... Totalment acabat i
llest per acabat final. (P - 5)

42,81 98,000 4.195,38

3 E9R2FG00 m2 P3: Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de
INTERFACE o equivalent, de 10mm de gruix col·locada amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa. Inclou part proporcional de remats per a la

22,45 54,350 1.220,16

EUR
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formació d'esglaons, transició entre paviments, etc. (P - 6)

4 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis
col·locat amb morter adhesiu (P - 7)

5,65 48,500 274,03

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.01.02.03 7.168,39

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (2) 01 Linies generals

1 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 24)

1,92 165,000 316,80

2 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
23)

1,55 64,500 99,98

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.01.01 416,78

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (2) 03 P3 Aula didàctica

1 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 25)

0,80 144,000 115,20

2 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 26)

0,93 186,000 172,98

3 EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu econòmic, encastat (P - 28)

8,34 3,000 25,02

4 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 29)

9,55 9,000 85,95

5 EG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu econòmic, encastada (P
- 30)

8,71 4,000 34,84

6 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular,
d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat
(P - 33)

4,06 4,000 16,24

7 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular,
de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat
(P - 34)

4,52 2,000 9,04

8 EG6K3K11 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 1 base d'endoll+1 HDMI+1
USB+1 HDMI+1 USB, amb marc i bastidor, encastat (P - 36)

100,34 2,000 200,68

9 EG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base
d'endoll blancs + 2 bases d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb
marc i bastidor,encastat (P - 37)

127,01 2,000 254,02

EUR
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TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.01.03 913,97

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 01 Instal·lació elèctrica

Titol 4 (2) 04 P2 Exposició Lloris

1 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 25)

0,80 144,000 115,20

2 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 26)

0,93 186,000 172,98

3 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 29)

9,55 14,000 133,70

4 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular,
de 2 mòduls, amb bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat
(P - 34)

4,52 7,000 31,64

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.01.04 453,52

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 02 Climatització

1 EEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, de
baixa silueta, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació. (P - 11)

1.062,61 2,000 2.125,22

2 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control
unitat interior  per equips VRV., instal·lat i connectat (P - 18)

298,75 2,000 597,50

3 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació
de calefacció i refrigeració per equips VRV, amb pre-programació i 10
punts d'entrada i sortida instal·lat i connectat (P - 19)

253,75 2,000 507,50

4 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 21) 87,05 2,000 174,10

5 EEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x225 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 13)

56,67 4,000 226,68

6 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras (P - 10)

24,14 14,300 345,20

7 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 20)

4,67 41,000 191,47

8 EEZG9001 kg Recuperació de Gas Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant
tipus R-407c o R-410a, connexió unitats interiors, realització del buit i
recarregar Gas (P - 22)

324,38 1,000 324,38

EUR
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TOTAL Titol 4 (1) 01.CC.02.02.02 4.492,05

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 03 Ventilació

Titol 4 (2) 01 Equips renovació

1 EEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST ERV amb
recuperador estàtic amb freecooling, cabal nominal de 600 m3/h, de
345W, eficacia del 96%, secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla
d'eficàcia F6, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació. (P - 15)

3.500,45 2,000 7.000,90

2 EEMHCADB u Unitat de ventilació vertical S&P CADB/T-HE 12 PRO-REG LV
ref:5153817500 amb recuperador estàtic amb freecooling, cabal
nominal de 1200 m3/h, de 1100W, eficacia del 85,3%, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres
plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, equipat amb
accessoirs teulada exterior, col.locada. Model a instal·lar segons
memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes
de ventilació. Inclou sistema antivibratori de molla VIBCON VIB75 o
equivalent + estora tipus VIBCON AD412 o equivalent. (P - 14)

6.336,11 1,000 6.336,11

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.03.01 13.337,01

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 03 Ventilació

Titol 4 (2) 02 Conductes i accessoris

1 EEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 425x225 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 12)

37,19 2,000 74,38

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.03.02 74,38

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (2) 01 Extintors

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 50)

51,88 2,000 103,76

EUR
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TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.06.01 103,76

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (2) 02 Alarma contra incendis

1 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 48)

28,36 4,000 113,44

2 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 49)

18,54 2,000 37,08

3 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada,
amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2,
pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 27)

4,57 82,000 374,74

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.06.02 525,26

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 06 Protecció contra incendis

Titol 4 (2) 04 Senyalització

1 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 51)

13,27 2,000 26,54

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.06.04 26,54

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 08 Enllumenat

Titol 4 (2) 01 Enllumenat general

1 EHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED
OPAL SUS 6600 WW WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión
de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato
opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco
cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I. , muntada suspesa (P - 39)

249,59 9,000 2.246,31

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.08.01 2.246,31

EUR
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Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 08 Enllumenat

Titol 4 (2) 02 Enllumenat emergència

1 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 38)

59,94 6,000 359,64

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.08.02 359,64

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 09 Telecomunicacions

Titol 4 (2) 03 P3 Aula didàctica

1 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
52)

1,58 196,000 309,68

2 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat
sobre suport de mòdul estret (P - 57)

15,82 6,000 94,92

3 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà, col·locat (P - 35)

2,82 1,000 2,82

4 EP43CUSB m Cable USB, col·locat sota tub o canal (P - 54) 3,33 10,000 33,30

5 EP43HDMI m Cable HDMI, col·locat sota tub o canal (P - 55) 3,67 10,000 36,70

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.09.03 477,42

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 09 Telecomunicacions

Titol 4 (2) 04 P2 Exposició Lloris

1 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
52)

1,58 79,000 124,82

2 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat
sobre suport de mòdul estret (P - 57)

15,82 3,000 47,46

EUR
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3 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà, col·locat (P - 35)

2,82 1,000 2,82

4 EG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat (P -
32)

3,18 1,000 3,18

TOTAL Titol 4 (2) 01.CC.02.02.09.04 178,28

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 02 Instal·lacions

Titol 4 (1) 12 Varis

1 PAJU01Y ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en
l'execució de regates, encastaments, formació de passos
d'instal·lacions i segellats. (P - 69)

53,03 3,000 159,09

TOTAL Titol 4 (1) 01.CC.02.02.12 159,09

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 02 Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica

Titol 4 03 Equipament i mobiliari

1 EAVTFG00 m2 Subministrament de cortina Insoudtex Màster absorció acústica de
color negre i Blanc o equivalent. Confeccionada mitjançant sistema de
confecció industrial per suportar ús públic intens, emprant vores
perimetrals i en el seu horitzontal superior, cinta de reforç d'alta
resistència amb ollados metàl·lics de 12 mm reblats mitjançant pressió
pneumàtica. Confeccionada amb 100% més de teixit, que li confereix
ones (frunzit del 150%).
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´, 100% opaca i
ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial ignífug M1 -
Classe 1 emès per laboratori homologat per l'ENAC, d'acord amb les
normatives vigents europees en matèria de seguretat preventiva
contra incendis en llocs de pública concurrència. Adequades a el nou
CTE ´´codi tècnic d'edificació´´ i d'acord amb les normes UNE EN
13772: 2003 UNE EN 1101: 1996 UNE EN 13773: 2003 ISO 3175:
1995 (P - 8)

62,19 36,000 2.238,84

2 EAZGFG00 m Subministrament i muntatge de carril rail Mod Teltronift manual
especial Insoudtex Màster o equivalent. Sistema de carril en alumini
extrusionat amb tots els accessoris de muntatge. ganxos de penjar
inclosos. Es subministra premuntat minimitzant cost i procés de
muntatge. (P - 9)

91,18 14,250 1.299,32

TOTAL Titol 4 01.CC.02.03 3.538,16

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 03 Millores

Titol 4 AM LOT A: Millores

Titol 4 (1) 01 Seguretat CCTV

EUR
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1 EG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2.5 mm2
de secció, amb tapa, preu econòmic, encastada (P - 31)

9,15 6,000 54,90

2 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
53)

2,68 136,000 364,48

3 EP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells,
connectat al cable (P - 56)

2,55 12,000 30,60

4 EPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CMOS de
1/2.8'', elements de 2560 × 1400, resolució 4 megapixels, sensibilitat
de 0,01 lux a F2.8, muntura C / CS, alimentació POE, relació
senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW,Salida
Ethernet 10/100M, Almacenamiento NAS: soporta NFS, SMB/CIFS,
muntada i fixada en el interior de carcassa (P - 61)

131,34 6,000 788,04

TOTAL Titol 4 (1) 01.CC.03.AM.01 1.238,02

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 03 Millores

Titol 4 AM LOT A: Millores

Titol 4 (1) 02 Gestió enllumenat

1 EHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb
alimentació i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN, muntat i
connectat (P - 45)

278,21 1,000 278,21

2 EHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors,
muntat a carril DIN i connectat (P - 40)

175,27 1,000 175,27

3 EHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador, de 4 canals, per a connexio a bus,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 42)

53,79 2,000 107,58

4 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 44)

61,54 3,000 184,62

5 EHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i
apantallat per parells, muntat en canalització i connectat (P - 46)

1,22 32,000 39,04

TOTAL Titol 4 (1) 01.CC.03.AM.02 784,72

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 03 Millores

Titol 4 AM LOT A: Millores

Titol 4 (1) 03 Telecomunicacions

1 EP7EZ997 u RS819 de Synology, NAS 4 bahías Rack - Realtek RTD1296 4
núcleos 1.4GHz, 2GB DDR4 un servidor NAS en formato rack muy
compacto con 4 bahías para discos duros y ampliable hasta 8 bahías.
(P - 60)

669,57 1,000 669,57

2 EP7EZ996 u Disc dur 6TB WD60EFAX WD RED (P - 59) 217,55 2,000 435,10

3 EP7EZ995 u Salicru SLC Twin RT2 SAI On-line 3000 VA, instal·lat (P - 58) 893,09 1,000 893,09

EUR
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TOTAL Titol 4 (1) 01.CC.03.AM.03 1.997,76

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 03 Millores

Titol 4 BM LOT B: Millores

Titol 4 (1) 01 Control Renovació Aire

1 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 16)

248,12 4,000 992,48

2 EEV25A99 u Módulo de control electrónico de adaptación de señal que permite
convertir una señal tipo contacto libre de
potencial (detector de presencia) o analógica (sonda de CO2, %HR o
TºC), amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. (P - 17)

188,12 4,000 752,48

TOTAL Titol 4 (1) 01.CC.03.BM.01 1.744,96

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 03 Millores

Titol 4 BM LOT B: Millores

Titol 4 (1) 02 Gestió enllumenat

1 EHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb
alimentació i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN, muntat i
connectat (P - 45)

278,21 2,000 556,42

2 EHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors,
muntat a carril DIN i connectat (P - 40)

175,27 1,000 175,27

3 EHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de
regulació i xarxa ETHERNET, muntat a carril DIN i connectat (P - 47)

1.395,19 1,000 1.395,19

4 EHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat
d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 43)

53,33 3,000 159,99

5 EHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador, de 4 canals, per a connexio a bus,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 42)

53,79 2,000 107,58

6 EHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador, de 2 canals, per a connexio a bus,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 41)

34,68 2,000 69,36

7 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 44)

61,54 1,000 61,54

8 EHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i
apantallat per parells, muntat en canalització i connectat (P - 46)

1,22 235,000 286,70

TOTAL Titol 4 (1) 01.CC.03.BM.02 2.812,05

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 03 Millores

Titol 4 BM LOT B: Millores

Titol 4 (1) 03 Seguretat CCTV

1 EG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2.5 mm2
de secció, amb tapa, preu econòmic, encastada (P - 31)

9,15 5,000 45,75

EUR
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2 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
53)

2,68 123,000 329,64

3 EP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells,
connectat al cable (P - 56)

2,55 10,000 25,50

4 EPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CMOS de
1/2.8'', elements de 2560 × 1400, resolució 4 megapixels, sensibilitat
de 0,01 lux a F2.8, muntura C / CS, alimentació POE, relació
senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW,Salida
Ethernet 10/100M, Almacenamiento NAS: soporta NFS, SMB/CIFS,
muntada i fixada en el interior de carcassa (P - 61)

131,34 5,000 656,70

TOTAL Titol 4 (1) 01.CC.03.BM.03 1.057,59

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà

Capítol CC LOT C: FINALITZACIÓ

Titol 3 GR Gestió de residus

1 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 62)

16,04 1,560 25,02

2 E2RA73G1 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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

18,88 1,560 29,45

TOTAL Titol 3 01.CC.GR 54,47

EUR
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NIVELL 6: Titol 4 (2) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 (2) 01.CC.02.01.01.02  Fusteria interior 705,90

Titol 4 (2) 01.CC.02.01.01.04  Acabats interiors 696,54

Titol 4 (1) 01.CC.02.01.01  Compartimentació interior vertical 1.402,44

Titol 4 (2) 01.CC.02.01.02.01  Cel rasos 3.149,11

Titol 4 (2) 01.CC.02.01.02.02  Acabats interiors 323,69

Titol 4 (2) 01.CC.02.01.02.03  Paviments 7.168,39

Titol 4 (1) 01.CC.02.01.02  Compartimentació interior horitzontal 10.641,19

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.01.01  Linies generals 416,78

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.01.03  P3 Aula didàctica 913,97

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.01.04  P2 Exposició Lloris 453,52

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.01  Instal·lació elèctrica 1.784,27

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.03.01  Equips renovació 13.337,01

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.03.02  Conductes i accessoris 74,38

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.03  Ventilació 13.411,39

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.06.01  Extintors 103,76

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.06.02  Alarma contra incendis 525,26

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.06.04  Senyalització 26,54

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.06  Protecció contra incendis 655,56

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.08.01  Enllumenat general 2.246,31

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.08.02  Enllumenat emergència 359,64

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.08  Enllumenat 2.605,95

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.09.03  P3 Aula didàctica 477,42

Titol 4 (2) 01.CC.02.02.09.04  P2 Exposició Lloris 178,28

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.09  Telecomunicacions 655,70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.156,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5: Titol 4 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 (1) 01.CC.02.01.01  Compartimentació interior vertical 1.402,44

Titol 4 (1) 01.CC.02.01.02  Compartimentació interior horitzontal 10.641,19

Titol 4 01.CC.02.01  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 12.043,63

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.01  Instal·lació elèctrica 1.784,27

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.02  Climatització 4.492,05

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.03  Ventilació 13.411,39

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.06  Protecció contra incendis 655,56

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.08  Enllumenat 2.605,95

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.09  Telecomunicacions 655,70

Titol 4 (1) 01.CC.02.02.12  Varis 159,09

Titol 4 01.CC.02.02  Instal·lacions 23.764,01

Titol 4 (1) 01.CC.03.AM.01  Seguretat CCTV 1.238,02

Titol 4 (1) 01.CC.03.AM.02  Gestió enllumenat 784,72

Titol 4 (1) 01.CC.03.AM.03  Telecomunicacions 1.997,76

Titol 4 01.CC.03.AM  LOT A: Millores 4.020,50

Titol 4 (1) 01.CC.03.BM.01  Control Renovació Aire 1.744,96

Titol 4 (1) 01.CC.03.BM.02  Gestió enllumenat 2.812,05

euros
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Titol 4 (1) 01.CC.03.BM.03  Seguretat CCTV 1.057,59

Titol 4 01.CC.03.BM  LOT B: Millores 5.614,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.442,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.CC.02.01  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 12.043,63

Titol 4 01.CC.02.02  Instal·lacions 23.764,01

Titol 4 01.CC.02.03  Equipament i mobiliari 3.538,16

Titol 3 01.CC.02  Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica 39.345,80

Titol 4 01.CC.03.AM  LOT A: Millores 4.020,50

Titol 4 01.CC.03.BM  LOT B: Millores 5.614,60

Titol 3 01.CC.03  Millores 9.635,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.980,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.CC.01  General 1.873,77

Titol 3 01.CC.02  Planta 2 Lloris + Planta 3 Aula Didàctica 39.345,80

Titol 3 01.CC.03  Millores 9.635,10

Titol 3 01.CC.GR  Gestió de residus 54,47

Capítol 01.CC  LOT C: FINALITZACIÓ 50.909,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50.909,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.CC  LOT C: FINALITZACIÓ 50.909,14

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 50.909,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50.909,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Ampliació Museu de la Conca Dellà 50.909,14

50.909,14

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 50.909,14

13 % Despeses Generals SOBRE 50.909,14...................................................................... 6.618,19

6 % Benefici Industrial SOBRE 50.909,14............................................................................ 3.054,55

Subtotal 60.581,88

21 % IVA SOBRE 60.581,88................................................................................................. 12.722,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 73.304,07

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-TRES MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS )

A Isona i Conca Dellà, març de 2020.

Anna Feu i Jordana (Col. 44063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53129-4)
FEU GODOY ARQUITECTES, S.L.P.
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LOT A1, B i C 

DOCUMENTS COMUNS A TOTS ELS LOTS 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,84000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,84000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,84000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,84000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 20,18000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 19,84000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,84000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 19,84000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 20,20000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 19,84000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 26,76000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 20,15000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 20,50000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,50000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 20,50000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,50000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,84000 €

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 20,50000 €

A012R000 h Oficial 1a marbrista 19,84000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,29000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,29000 €

A0135000 h Ajudant soldador 17,35000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,29000 €

A013A000 h Ajudant fuster 17,42000 €

A013D000 h Ajudant pintor 17,29000 €

A013F000 h Ajudant manyà 17,35000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 17,26000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,26000 €

A013J000 h Ajudant lampista 17,26000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,29000 €

A013Q000 h Ajudant frigorista 17,26000 €

A0140000 h Manobre 16,90000 €

A0149000 h Manobre guixaire 16,90000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,56000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 19,84000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,90000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,59000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 36,93000 €

C1503000 h Camió grua 51,05000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 174,42000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,60000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,00000 €

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

16,04000 €

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials 184,01000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,69000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,98000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,50000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,47000 €

CRE23000 h Motoserra 3,65000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 17,44000 €

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 3,12000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,83000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,20000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,78000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,88000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,61000 €

B03E14C0 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 750 kg/m3, en sacs 133,17000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 120,05000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,29000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,38000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,01000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,61000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

77,90000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

75,08000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,67000 €

B065C60C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

82,47000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,37000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,33000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,71000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,97000 €

B071ACE0 kg Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica 0,40000 €

B0731773 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

1,03000 €

B07Z5M12 kg Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre
suports no absorbents

2,39000 €

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 3,80000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,54000 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 3,09000 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 14,57000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,01000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,37000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,25000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,53000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 10,45000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,73000 €
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B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,18000 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 0,91000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,11000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,96000 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,38000 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,54000 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,92000 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,31000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,35000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,55000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,42000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,73000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,74000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,89000 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,52000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,51000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,98000 €

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces
de 1000x500 mm

66,80000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,92000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 5,11000 €

B0CCFG00 m2 Increment de preu unitari d'envà per muntatge amb placa hidròfuga a una cara. 2,32000 €

B0CHFG01 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable de 3 mm de gruix, 48,45000 €

B0CHLN0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, 40,45000 €

B0CHS14A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener

5,98000 €

B0CHS54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec

5,90000 €

B0CU44A8 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat
a mida

13,47000 €

B0CU44DA m2 Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica marró
fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient sec segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida

16,94000 €

B0CU4800FG00 m2 Panel Sandwich ONDUTHERM BASIC H19+A80: Tauler aglomerat hidròfug 19mm+LM 80mm de
la serie Onduterm d'ONDULINE o equivalent

29,14000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 276,23000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,14000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,91000 €
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,45000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,82000 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,37000 €

B0F14242 u Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,38000 €

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,34000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,20000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17000 €

B0F85270 u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,35000 €

B0F95840 u Encadellat ceràmic de 500x300x40 mm 0,48000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

20,16000 €

B0FH3143 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 76 a
115 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

7,64000 €

B0FHA152 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de
46 a 75 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

17,76000 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 0,83000 €

B0G1JL04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

151,29000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10000 €

B15Z6AA7 u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut

4,80000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,53000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,38000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 276,23000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 5,60000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

18,88000 €

B2RA7M01 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 contaminada perillosos, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

224,80000 €

B43GL310 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 1

849,89000 €

B43KL380 m2 Panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada per 3 de capes de fusta encolades amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir

67,16000 €

B43KL5H0 m2 Panell de fusta contralaminada de 140 mm gruix formada per 5 de capes de fusta encolades amb
la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir

92,80000 €

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 5,07000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,99000 €
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B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,10000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,18000 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,41000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,39000 €

B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

2,12000 €

B44ZF0CA kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,26000 €

B4F7NK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,05 m de llargària, per a revestir 5,40000 €

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131
kN

9,12000 €

B4LZ170N m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 22 cm 7,01000 €

B4R1U01S ut Línia de vida ROOFANGEL INOX de EUROPEAN PROF, S.L.o equivalent de 45 ml aprox. de
longitud, amb pas automàtic amb carro de traslació sobre muntants d'acer galvanitzat de 50 cm
d'alçada. Inclou:
- 2 carros de traslació d'acer inoxidable i tots el materials necesaris per a la correcta instal·lació
del sistema
- Certificat de tots els materials i final de la instal·lació segons UNE 795C
- Manual d'ús
- Nota de càlcul
- Pla de rescat genéric.

1.220,24000 €

B4SS1500 m Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix 27,96000 €

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim 0,47000 €

B5320A00 m2 Placa conformada bituminosa de perfil d' ona gran, d'1 m d'amplària i 2 m de llargària 5,97000 €

B538FG00 m2 Planxa d'acer galvanitzada i lacada de tipus engatillat EURODESIGN LLISA de Europerfil o
equivalent, acabat llis de color especial a definir per la DF, amb part proporcional de material
auxiliar per al correcte muntatge.

46,00000 €

B5ZBFG00 m Canal oculta de recollida d'aigües pluvials en ràfec de coberta inclinada de secció interior
aproximada de 20x20 cm, formada per doble planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix;
aïllament interior de llana de roca de 20 mm de gruix i de densitat 96 a 105 kg/m3.
Desenvolupament total de la canal de 80 cm i 4 plecs. Inclou elements de fixació i segellats.

46,19000 €

B5ZZJXP0 u Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de metall i goma 0,15000 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,24000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,06000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,62000 €

B6MEFG00 m Sistema Cortizo Façana Equity per façana lleugera realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063
i tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants dimensionats segons càlcul estàtic tipus Cor-9351 o
Cor-9354 i travessers tipus Cor-9341 o Cor-9344, segons necessitats específiques de l'obra. Tots
dos amb un ample de perfil interior de 18 mm i proveïts de canals de drenatge i ventilació, units a
través de topalls amb juntes de dilatació en ambdós extrems.
Envidrament realitzat a base d'un perfil pressor Cor-9140 que comprimeix perimetralment el vidre
fixant a l'estructura autoportant. Les tapetes embellidores Cor-9133 / Cor-9139 / Cor-9142 /
Cor-9143 / Cor-9183 o Cor-9198 horitzontals o verticals donen com a resultat un ample vist
exterior d'alumini de 52 mm.
Estanquitat òptima a l'usar una barrera formada per juntes EPDM.
Aïllament tèrmic mitjançant peces aïllants COR-9300 de 24 mm.

165,00000 €
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Sistema d'obertura projectant oculta amb fulla formada per perfil COR-9125 i marc COR-9135, de
vidre mitjançant enganxat estructural amb platina d'enganxat COR 7298. Compàs d'acer inoxidable
suportant un pes per fulla de fins a 180 kg. Estanquitat mitjançant doble barrera formada per
juntes  d'EPDM.
Ancoratges realitzat en alumini extruït per ancoratge a front de forjat, arrencada o coronació que
permet una total regulació tridimensional, corregint els possibles caigudes dels forjats i deixant la
façana completament anivellada i aplomada.
Lacat color RAL a definir per la DF, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant
pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. la qualitat de la capa de
lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

B6Z1FG02 ut Estructura metàl·lica galvanitzada model ORECHIDEA BASIC o equivalent per a porta corredera
d'una fulla per a tancament d'obra ceràmic de 10,5 cm de gruix acabat per a una amplada útil de
porta de 90 cm i una alçada útil de 210 cm.

234,00000 €

B7114090 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2 5,08000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,17000 €

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,34000 €

B7712620 m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm no resistent a la intempèrie 1,87000 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,90000 €

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,90000 €

B7C100AE m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 196,70000 €

B7C22100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte

1,84000 €

B7C22200 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte

3,70000 €

B7C24500 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 50 kPa de tensió a la compressió,
d'1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

6,17000 €

B7C29A70 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa

9,75000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,55000 €

B7C46L30L3RF m2 Feltre de llana mineral de vidre per aïllaments, segons UNE-EN 13162, revestit d'una barrera de
vapor constituïda per un complex paper kraft/polietilè en una de les seves cares, de 160 mm de
gruix i 1200 mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència
tèrmica de 4,00 m2.K/W, ref. KI0029 de la serie Manta Kraft (TI 212) de KNAUF INSULATION

6,81000 €

B7C7FG01 m2 Panell rígid termoacústic de poliuretà per a interior tipus ARKOBEL de 30 mm de gruix o
equivalent.

13,27000 €

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments tipus PANEL PLUS de KNAUF o
equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,032
W/mK i una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W

8,24000 €

B7C9R8M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

4,41000 €

B7C9W2K0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 0,57143 m2.K/W

5,32000 €

B7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de melamina tipus SONTEC de la cada BASF o
equivalent , rectangular de 50 mm de gruix, color, pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb
ganxo-cable-terminació o motlles d'acer inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i
separades el mínim respecte l'entrebigat de fusta.

50,54000 €

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim 0,19000 €

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,35000 €

B7J20190 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm 0,52000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,06000 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,44000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

13,44000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,20000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,08000 €

B7Z1AA00 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix 57,07000 €

B8112G80 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs 52,29000 €

B82Z1260 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell circular, de 6 mm de gruix de
revestiment

4,81000 €

B84BFG00 m2 Cel ras registrable de deployé amb fixació oculta de perfils metàl·lics color a definir per la D.F amb
reacció al foc A1

22,53000 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,25000 €

B84ZG2G0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió
i dispositiu de retenció

23,37000 €

B84ZM650 m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 600x600 mm,
formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, inclòs part
proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

9,18000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 14,58000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 8,95000 €

B89ZFG01 kg Vernís ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i de color transparent per a assolir un
comportament al foc B-s1,d0 segons la normativa de recció al foc EN13501-1 i ETA 15/0424.

6,76000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 3,48000 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,95000 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 16,57000 €

B8JA7P41 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament i de 4 plecs

17,58000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,78000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,76000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 13,61000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 9,32000 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 13,02000 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 17,62000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 579,56000 €

B9JFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa de guix amb fibra de dimensions 1200x600 i
un gruix de 23 mm amb vores fresats, recolzada sobre un sòl base prèviament anivellat. Fins i tot
part proporcional de cola de juntes Brio i cargols per a la seva unió, imprimació superficial, junt de
dilatació perimetral ... Totalment acabat i llest per acabat final.

37,14000 €

B9P67A26 m2 Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de 2mm de gruix 12,57000 €

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,18000 €

B9R2FG00 m2 Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de INTERFACE o equivalent, de 10mm
de gruix col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Inclou part proporcional de remats per
a la formació d'esglaons, transició entre paviments, etc.

14,85000 €

B9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis

2,42000 €
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B9VD0A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

27,26000 €

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte,
col·locat sobre bastiment de base de fusta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc
(U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

175,23000 €

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100mm de
gruix total en angle recte, muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 50mm de gruix, amb
galzes rectes de 20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

76,85000 €

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 150,30000 €

BAMWFG00 u Tancaportes de braç deslliçant 85,17000 €

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

65,63000 €

BAQEI020 m2 Porta corredissa de fusta per a pintar, sobre guia superior vista (inclòs el faldó) i conduida per una
guia inferior (inclòs el topall), de 35 mm de gruix, amb guies de desplaçament, pany i pom,
col·locada amb bastiment d'envà i ocultacio de guia, totalment acabada segons plànol de detall,
inclús bastiment de base. S'inclou el pintat de la porta i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat
de les tapetes a obra.

112,45000 €

BASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt 191,44000 €

BASA71PB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic

340,04000 €

BAVTFG00 m2 Cortina Insoudtex Màster absorció acústica de color negre i Blanc o equivalent. Confeccionada
mitjançant sistema de confecció industrial per suportar ús públic intens, emprant vores perimetrals i
en el seu horitzontal superior, cinta de reforç d'alta resistència amb ollados metàl·lics de 12 mm
reblats mitjançant pressió pneumàtica. Confeccionada amb 100% més de teixit, que li confereix
ones.
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´, 100% opaca i ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial ignífug M1 - Classe 1 emès per laboratori
homologat per l'ENAC, d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de seguretat
preventiva contra incendis en llocs de pública concurrència. Adequades a el nou CTE ´´codi tècnic
d'edificació´´ i d'acord amb les normes UNE EN 13772: 2003 UNE EN 1101: 1996 UNE EN 13773:
2003 ISO 3175: 1995

36,14000 €

BAZG4220 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa gran, de preu mitjà 27,55000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 28,06000 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 125,03000 €

BAZPFG00 u Pany tipus pany-pànic per a porta d'evacuació. 41,27000 €

BAZZFG00 m Carril rail Mod Teltronift manual especial Insoudtex Màster o equivalent. Sistema de carril en
alumini extrusionat amb tots els accessoris de muntatge. ganxos de penjar inclosos. Es
subministra premuntat minimitzant cost i procés de muntatge.

72,00000 €

BB121FEA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
plafó de planxa d'acer cega de 2,5 mm de gruix, de 120 a 140 cm d'alçària

103,71000 €

BB12FG00 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 50x8 mm, travesser inferior i superior de passamà de
80x8 mm de secció, muntants del mateix tipus de passamà cada 100 cm i brèndoles circulars de
diàmetre 10 mm col·locades a una separació màxima de 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixadamecànicament a l'obra o soldada a estructura metàl·lica.

120,50000 €
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BC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

44,23000 €

BC154F02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600

92,31000 €

BC1GFG00 m2 Va: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa emissivitat i control solar SGG PLANISTAR ONE
en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1

95,35000 €

BC1GFG01 m2 Vb: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1 o equivalent format
per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm amb capa de baixa emissivitat i control
solar SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1

95,35000 €

BC1GFG02 m2 Vc: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm amb capa de baixa emissivitat i control
solar SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm

95,35000 €

BC1GFG03 m2 Vd: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16 ARGÓ)
44.1 o equivalent format per:
- Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de control solar COOL
LITE ST BRIGHT SILVER  a la cara 2 de l'envidrament.
- Cambra d'aire de 16 mm de gruix amb argó, amb perfil separador polimèric i doble segellat
perimetral.
- 3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG
PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de
l'envidrament, units per un PVB de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d'ús 2B2.

105,35000 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 51,33000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,06000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,34000 €

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75
mm i de llargària 3 m, per a encolar

1,97000 €

BD13177B 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

3,14000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,29000 €

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160
mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,61000 €

BD144A30 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix 4,41000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,34000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,56000 €

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 10,33000 €

BD351230 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33 cm de mides interiors, i 3.5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 15 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

25,15000 €

BD51538M u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm
de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

54,44000 €

BD7FR110 m 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, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,47000 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

MATERIALS

BD7FR210 m 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, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,96000 €

BD90PA01 P.A. Partida alçada per a connexió de sanejament a xarxa pública 259,32000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 6,23000 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

19,04000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,85000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,36000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 2,28000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,35000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,88000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 19,56000 €

BDW44A30 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i
0.6 mm de gruix

9,06000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,13000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,29000 €

BDY47A30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de
DN 100 mm i 0.6 mm de gruix

0,81000 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable

6,28000 €

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

2,68000 €

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

3,12000 €

BE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

6,31000 €

BE42Q852 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.8 mm, unió amb brida extensible cargolada

8,85000 €

BE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

7,76000 €

BE42QD12 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

10,64000 €

BE445AS0 m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits 1,52000 €

BE4DG420 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 150 mm de diàmetre adaptat
per a doble tub

27,62000 €

BE4DG820 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 200 mm de diàmetre adaptat
per a doble tub

33,92000 €

BE4DJ04M u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 1200 mm de costat 492,75000 €

BE51LQ11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica
>=0,78125

7,52000 €

BED5B230 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a
28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.7 i COP aproximat de 6.2, potència
elèctrica aproximada absorbida en fred 4,474 kW i en calor 4,919 kW, alimentació elèctrica trifàsica
de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul

6.862,95000 €
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BED5B250 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 33 a
38 kW i potència calorífica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5.6 i COP aproximat de 6, potència
elèctrica aproximada absorbida en fred 6,339 kW i en calor 6,75 kW, alimentació elèctrica trifàsica
de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul

8.070,75000 €

BEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de
4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A

1.040,06000 €

BEDA11D2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de
10 a 11.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 75 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter

1.308,34000 €

BEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R410 A

468,93000 €

BEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R410 A

476,42000 €

BEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R410 A

512,99000 €

BEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R410 A , de baixa silueta

849,74000 €

BEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

25,69000 €

BEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

37,51000 €

BEK71AA1 u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

18,10000 €

BEK97100 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de diàmetre 17,10000 €

BEK97200 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 200 mm de diàmetre 19,75000 €

BEKCA1F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades

10,19000 €

BEKCA2F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades

10,66000 €

BEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
200x200 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

85,45000 €

BEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A)

111,74000 €

BEMHCADB u Unitat de ventilació vertical S&P CADB/T-HE 12 PRO-REG LV ref:5153817500 amb recuperador
estàtic amb freecooling, cabal nominal de 1200 m3/h, de 1100W, eficacia del 85,3%, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7,
secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, equipat
amb accessoirs teulada exterior.

6.048,66000 €

BEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST ERV amb recuperador estàtic amb freecooling,
cabal nominal de 600 m3/h, de 345W, eficacia del 96%, secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6

3.213,00000 €

BEP31130 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

53,10000 €
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BEP31170 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

64,44000 €

BEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge 225,11000 €

BEV25A99 u Módulo de control electrónico de adaptación de señal que permite convertir una señal tipo contacto
libre de
potencial (detector de presencia) o analógica (sonda de CO2, %HR o TºC), amb accessoris de
muntatge

165,11000 €

BEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control unitat interior  per equips VRV. 210,00000 €

BEV3SMC3 u Controlador central Panansonic CZ-64ESMC3 de paret cablejat per a regulació de calefacció i
refrigeració per equips VRV, amb pre-programació.

1.466,00000 €

BEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació de calefacció i refrigeració
per equips VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i sortida

165,00000 €

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 4,08000 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 79,38000 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 5,83000 €

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 5,90000 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 6,44000 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 7,24000 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 8,51000 €

BEW4A000 u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre 8,72000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 5,88000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,29000 €

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 94,42000 €

BF21H600 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

10,59000 €

BF21H800 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

14,53000 €

BF21H900 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

20,57000 €

BF5H1700 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament

4,41000 €

BF5H1B00 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

5,62000 €

BF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

7,62000 €

BF5H1P00 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

14,33000 €

BF5H24B0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

8,67000 €

BF5H27E0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de
3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

12,41000 €

BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de
3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

14,63000 €

BF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una
derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure

97,34000 €

BF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una
derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure

97,56000 €
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BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,54000 €

BFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,56000 €

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,88000 €

BFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,58000 €

BFQ3346A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,75000 €

BFQ3347A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,82000 €

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,06000 €

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,12000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,17000 €

BFQ3VCBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32
mm de gruix, sense HCFC-CFC

21,06000 €

BFQ3VCDA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32
mm de gruix, sense HCFC-CFC

25,94000 €

BFQ3VCJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32
mm de gruix, sense HCFC-CFC

36,50000 €

BFW21610 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, per a roscar 7,61000 €

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, per a roscar 15,66000 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 24,65000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,49000 €

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

2,08000 €

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

3,14000 €

BFWB5505 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

3,95000 €

BFWBZ999 u Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según
UNE-EN ISO 15874-3.

2,95000 €

BFY21610 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat 0,87000 €

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, roscat 1,19000 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat 1,67000 €

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,52000 €

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

2,20000 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €
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BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFYB5505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,08000 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,06000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,18000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,25000 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,08000 €

BG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,83000 €

BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

3,43000 €

BG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
encastar

2,01000 €

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

1,85000 €

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

3,33000 €

BG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm

443,56000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,62000 €

BG21HD10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

16,19000 €

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,16000 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,21000 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,28000 €

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,90000 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,56000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,76000 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,01000 €

BG22HB10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

3,20000 €
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BG2DF6E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm 8,49000 €

BG2ZBAE0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària 11,89000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,96000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,32000 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,85000 €

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

9,26000 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,22000 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,35000 €

BG325180 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

3,12000 €

BG325190 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

4,24000 €

BG335300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums

3,92000 €

BG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

29,94000 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

13,49000 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

13,71000 €

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

14,08000 €

BG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

61,95000 €

BG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

80,22000 €

BG415EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

229,55000 €

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

93,11000 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

175,14000 €

BG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

141,49000 €

BG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

104,91000 €
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BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores

75,20000 €

BG611030 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà 0,80000 €

BG612030 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu mitjà 1,33000 €

BG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a
encastar

2,89000 €

BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, per a encastar

4,10000 €

BG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa vermella, preu econòmic, per a encastar

3,26000 €

BG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2.5 mm2 de secció, amb tapa, preu
econòmic, per a encastar

4,74000 €

BG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà 2,28000 €

BG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu mitjà 2,00000 €

BG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà 2,02000 €

BG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls,
preu mitjà

1,92000 €

BG6K3K11 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 1 base d'endoll+1 HDMI+1 USB+1 HDMI+1 USB, amb
marc i bastidor

74,88000 €

BG6KZ998 u Kit de mecanismes de 6 elementsSIMON 500 CIMA amb tapa per encastar en terres, amb 2 base
d'endoll blancs + 2 bases d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor i tapa.

166,66000 €

BG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases
d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor

96,35000 €

BG6ZB510 u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a fixar a
caixa de mecanismes rectangular

1,00000 €

BG6ZB520 u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, de 2 mòduls, per a
fixar a caixa de mecanismes rectangular

1,00000 €

BG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, per a encastar

40,68000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,36000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,16000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,47000 €

BGY2ABE3 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
150 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic

6,97000 €

BH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20

53,75000 €

BH413120 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès

22,76000 €

BH4L21JD u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a muntar a carril

158,81000 €

BH4W2000 u Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos 17,10000 €

BH4Y2000 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
suspesos

8,95000 €

BH61RH4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

54,19000 €
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BHA1H5R0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís polièster

32,34000 €

BHB17560 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65

31,09000 €

BHLFA01 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado. Modelo para
LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado.
Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que
consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I.

174,32000 €

BHLFA02 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado. Modelo para
LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado.
Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que
consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I.

281,12000 €

BHLFS01 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 2600 WW WH, de
la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y
equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I.

141,00000 €

BHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 3900 WW WH, de
la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y
equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I.

170,08000 €

BHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 6600 WW WH., de
la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y
equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I.

184,80000 €

BHLPS01 u Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT
LED 700MM 2600 NW WH, de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio pintado en
color blanco mate y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, con
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP40, IK06. Clase de aislamiento I.

114,60000 €

BHLSA01 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. ELEC 3P SUSP WH, de la marca LAMP.
Tipo alimentación con florón decorativo en color blanco y cable eléctrico (3x1,5mm) de 4000mm de
largo.

32,50000 €

BHLSA02 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. STEEL CABLE 4M NK, de la marca LAMP.
Tipo suspensión con cable de acero regulable hasta 4000mm de largo.

10,00000 €

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

6,69000 €

BHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, per a connexió a carril DIN 167,60000 €

BHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador de 2 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de muntatge 28,93000 €

BHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador de 4 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de muntatge 48,04000 €

BHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge

43,74000 €

BHV22000 u Sensor d'infrarojos, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 43,04000 €

BHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 51,95000 €

BHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus,
per a col.locar en carril DIN

189,46000 €

BHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells 0,80000 €

BHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET,
per a col.locar en carril DIN

1.385,60000 €

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,48000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,54000 €

BJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu mitjà

91,27000 €
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BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

180,48000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 16,61000 €

BJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades
d'1/2´´

96,22000 €

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de
3/4´´

58,65000 €

BJ2ZA131 u Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida
roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

5,15000 €

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

3,29000 €

BJ2ZE121BP7I u Enllaç de 1/2´´ per a maniguets, ref. 525543100 de la serie Varis de ROCA SANITARIO 7,06000 €

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

7,14000 €

BJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 1,35000 €

BJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 50
mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

7,58000 €

BJ38A7FG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 50 mm, per a connectar al ramal de
PVC

3,66000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

187,17000 €

BJ71FG00 u Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de
capacitat, amb anelles de reforç

750,40000 €

BJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

157,88000 €

BL3MFG00 u Porta automàtica d'obertura lateral de 2 fulles corredisses de planxa d'acer lacat, color a definir per
la DF, amb sistema d'obertura i tancament automatitzat amb els corresponents sistemes de
seguretat. Inclou botonera de planta; i material per a executar treballs de repassos d'acabats de
paraments interiors.

685,17000 €

BLV1FG00 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou
fixacions, proteccions i connexionat

6.900,00000 €

BM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

18,76000 €

BM121A00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

276,78000 €

BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, per a col·locació interior

51,93000 €

BM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

125,90000 €

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

9,00000 €

BM235BAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada

307,36000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 43,86000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 81,85000 €

BMD1A630 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de
visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament,
alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2

82,28000 €
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BMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a
portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau
de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

26,52000 €

BMD3UA10 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64
zones, possibilitat de fer fins a 4 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior,
llum estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230 V, amb
grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1

310,01000 €

BMD4UA10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida
acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315

11,26000 €

BMD4UC10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i
de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55

74,54000 €

BMD62620 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 0,69000 €

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,76000 €

BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 11,06000 €

BMDBU010 u Targeta de comunicacions per a central de seguretat, amb 2 sortides RS 232 (connexió i
impressora), amb certificat de seguretat de grau 3

223,62000 €

BMDBU020 u Targeta de comunicacions per a central de seguretat, protocol de comunicacions IP, configurable
mitjançant navegador web, amb certificat de seguretat de grau 3

223,62000 €

BMDCU120 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat
retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 16 àrees, bronzidor ajustable, grau de
protecció IP30, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-3

148,90000 €

BMDWC002 u Caixa amb teclat digital, per a muntar superficialment 45,40000 €

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de polipropilè de 1.5 mm de gruix

8,34000 €

BMSBCVA0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 630x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix

12,95000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,73000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,65000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,33000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,67000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

5,51000 €

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt

32,43000 €

BN319320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
2´´, de 10 bar de PN i preu alt

72,85000 €

BNB17320 u Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt

135,03000 €

BNXA1112 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de
cabal nominal i 40 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de diàmetre nominal de
l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0.75 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració
1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí,
amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE)
640/2009

2.228,98000 €

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,96000 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

MATERIALS

BP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

2,00000 €

BP43F430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària

9,66000 €

BP43HDMI m Cable HDMI 2,95000 €

BP43USB m Cable USB 2,75000 €

BP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells 0,47000 €

BP73J1B0 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

10,40000 €

BP74Q510 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 38 unitats d'alçària, de 1800x600x800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable

528,14000 €

BP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V

430,00000 €

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior

135,07000 €

BP7EZ995 u SAI Salicru SLC Twin RT2 SAI On-line 3000 VA 879,34000 €

BP7EZ996 u Disc dur 6TB WD60EFAX WD RED 203,80000 €

BP7EZ997 u RS819 de Synology, NAS 4 bahías Rack - Realtek RTD1296 4 núcleos 1.4GHz, 2GB DDR4 un
servidor NAS en formato rack muy compacto con 4 bahías para discos duros y ampliable hasta 8
bahías.

655,82000 €

BP7EZ998 u Regleta de alimentación para rack 19´´ specificaciones:

Instalación horizontal 1U
Tomas de salida: 8 x DIN49440
Longitud del cable: 1,8 m
Corriente: 16A
Tensión nominal: 250 V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 3500W
Encienda el interruptor de encendido / apagado
Color: Negro

12,35000 €

BP7EZ999 u Patch panel rack 1U 24 x Rj45 Cat6A Modular  Vacio con retenedor, BL0340
Panel Categoria 6A de 24 puertos RJ45 tipo tipo Keystone construido en acero, diseñado para la
distribución de cableado de categoría 6A de redes de área local de lata densidad. Instalable en
armarios rack de 19´´. El sistema constituye una manera sencilla de organizar el cableado
excediendo las especificaciones de las normativas.

Características Patch panel rack 1U con retenedor Cat 6A UTP 24 puertos RJ45 Blueline
Panel de conexiónde con 24 puertos RJ45 para instalación en Rack de 19” y enformato de 1U.
Frontal modular con retenedor trasero de cable independiente.
Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta con retenedor plástico para facilitar la
identificación.
Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110 IDC.
Idóneo para integración con latiguillos y módulos Cat.6A (Específico en sistemas BlueLine Link
10G).
El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, la cual soporta y
facilita la organización de lo senlaces hacia los repartidores del rack.
Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de campos magnéticos y eléctricos.
Resistente a impactos y al degradado gracias a su construcción en acero contratamiento
anticorrosión.
Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de enlaces, permitiendo el poder
rehacer el conexionado individual hasta en 25 ocasiones.
Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26AWG (0.64,0.5y0.4mm).
Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA /EIA para Categoría 6A

25,32000 €
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BP7ZSR10 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris

1,67000 €

BPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CMOS de 1/2.8'', elements de 2560 ×
1400, resolució 4 megapixels, sensibilitat de 0,01 lux a F2.8, muntura C / CS, alimentació POE,
relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW,Salida Ethernet 10/100M,
Almacenamiento NAS: soporta NFS, SMB/CIFS, per a muntar en carcassa

112,16000 €

BQ514A80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària

64,73000 €
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D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 77,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,56000 = 19,31600

Subtotal: 19,31600 19,31600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,00000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 116,11000 = 17,41650

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,83000 = 0,32940

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 17,61000 = 27,29550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,88000 = 11,62200

Subtotal: 56,66340 56,66340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19316

COST DIRECTE 77,37256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,37256

D06L1EJ1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 30 a 35 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1600 a
1700 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 171,15000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,300      x 1,83000 = 0,54900

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,740      x 17,88000 = 13,23120

B03E14C0 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
750 kg/m3, en sacs

0,700      x 133,17000 = 93,21900

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,375      x 120,05000 = 45,01875

Subtotal: 152,01795 152,01795



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17560

COST DIRECTE 171,15355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,15355

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,20000 = 33,40800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 56,99600 56,99600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17560

COST DIRECTE 76,13160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,13160

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 79,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 116,11000 = 29,02750

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,20000 = 31,29600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 60,68950 60,68950
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17560

COST DIRECTE 79,82510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,82510

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 92,81000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,20000 = 29,18400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 73,67180 73,67180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17560

COST DIRECTE 92,80740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,80740

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,20000 = 29,18400

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,29000 = 110,20000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 139,75000 139,75000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17560

COST DIRECTE 158,88560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,88560

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 173,04000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,56000 = 18,43800

Subtotal: 18,43800 18,43800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,00000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,20000 = 29,37600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

Subtotal: 152,96400 152,96400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18438

COST DIRECTE 173,03638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,03638

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 138,56000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,56000 = 18,43800

Subtotal: 18,43800 18,43800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,00000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,20000 = 26,49600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000

Subtotal: 118,48380 118,48380
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18438

COST DIRECTE 138,55618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,55618

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,54000 = 0,92400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 19,20000 = 30,33600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300      x 116,11000 = 34,83300

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 66,45900 66,45900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17560

COST DIRECTE 85,59460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,59460

D0715A2B m3 Morter de calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció
en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 177,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,80000 = 19,00000

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,29000 = 110,20000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,20000 = 29,18400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600
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Subtotal: 158,75000 158,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17560

COST DIRECTE 177,88560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,88560

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió
, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Rend.: 1,000 162,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,80000 = 19,00000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,25000 = 95,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,20000 = 29,18400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 143,55000 143,55000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17560

COST DIRECTE 162,68560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,68560

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 122,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 16,90000 16,90000

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,13000 = 104,00000

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,83000 = 1,09800

Subtotal: 105,09800 105,09800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16900

COST DIRECTE 122,16700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,16700
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,84000 = 0,09920

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,29000 = 0,08645

Subtotal: 0,18565 0,18565

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,73000 = 0,76650

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,37000 = 0,01397

Subtotal: 0,78047 0,78047

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00186

COST DIRECTE 0,96798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96798

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,29000 = 0,08645

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,84000 = 0,09920

Subtotal: 0,18565 0,18565

Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,74000 = 0,77700

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,37000 = 0,01397

Subtotal: 0,79097 0,79097

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00186

COST DIRECTE 0,97848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97848
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PARTIDES D'OBRA

P-10 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

Rend.: 1,000 184,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat
i recollida amb residus especials

1,000 /R x 184,01000 = 184,01000

Subtotal: 184,01000 184,01000

COST DIRECTE 184,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,01000

P-11 E2RA73G1 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
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 18,88000 = 18,88000

Subtotal: 18,88000 18,88000

COST DIRECTE 18,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,88000

P-12 E2RA7M01 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 contaminada perillosos, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 224,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7M01 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 contaminada perillosos, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 224,80000 = 224,80000

Subtotal: 224,80000 224,80000
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COST DIRECTE 224,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,80000

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

Rend.: 1,000 97,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 16,90000 = 2,43360

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 19,84000 = 1,90464

Subtotal: 4,33824 4,33824

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 174,42000 = 13,95360

Subtotal: 13,95360 13,95360

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 75,67000 = 79,45350

Subtotal: 79,45350 79,45350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06507

COST DIRECTE 97,81041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,81041

E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 19,84000 = 0,11904

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,29000 = 0,17290

Subtotal: 0,29194 0,29194

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,37000 = 0,00699

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,97848 = 0,97848

Subtotal: 0,98547 0,98547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00438

COST DIRECTE 1,28179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28179
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E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de
fonaments

Rend.: 1,000 23,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 17,29000 = 9,50950

Subtotal: 19,42950 19,42950

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 276,23000 = 0,52484

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,82000 = 0,08460

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,38000 = 1,13989

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,45000 = 1,59500

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,53000 = 0,22965

Subtotal: 3,57398 3,57398

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29144

COST DIRECTE 23,29492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,29492

E447F237 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a
llindes formades per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 16,90000 = 0,37180

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,022 /R x 19,84000 = 0,43648

Subtotal: 0,80828 0,80828

Materials

B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 2,12000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02021

COST DIRECTE 2,94849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94849

P-15 E447F335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a
llindes formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Inclou aïllament de llana mineral de roca amb barrera
de vapor incorporada amb un gruix total de 50mm,
segons detall gràfic de projecte. Inclou sostre PB de
la passera, formada per planxa d'acer de 4mm, fixada

Rend.: 1,000 2,31 €
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amb visos avellanats.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 20,18000 = 0,50450

A0135000 h Ajudant soldador 0,025 /R x 17,35000 = 0,43375

Subtotal: 0,93825 0,93825

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,50000 = 0,08750

Subtotal: 0,08750 0,08750

Materials

B44ZF0CA kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02346

COST DIRECTE 2,30921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30921

E45317C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 113,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,336 /R x 16,90000 = 5,67840

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 19,84000 = 1,66656

Subtotal: 7,34496 7,34496

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 174,42000 = 24,41880

Subtotal: 24,41880 24,41880

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 77,90000 = 81,79500

Subtotal: 81,79500 81,79500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18362

COST DIRECTE 113,74238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,74238
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E45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 113,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 19,84000 = 1,66656

A0140000 h Manobre 0,336 /R x 16,90000 = 5,67840

Subtotal: 7,34496 7,34496

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 174,42000 = 24,41880

Subtotal: 24,41880 24,41880

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 77,90000 = 81,79500

Subtotal: 81,79500 81,79500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18362

COST DIRECTE 113,74238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,74238

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 105,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 16,90000 = 19,87440

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 19,84000 = 5,83296

Subtotal: 25,70736 25,70736

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 75,08000 = 78,83400

Subtotal: 78,83400 78,83400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64268

COST DIRECTE 105,18404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,18404

E45CJCB3 m3 Formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 105,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 19,84000 = 4,96000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000
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Subtotal: 21,86000 21,86000

Materials

B065C60C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 82,47000 = 84,11940

Subtotal: 84,11940 84,11940

COST DIRECTE 105,97940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,97940

E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,84000 = 0,19840

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,29000 = 0,17290

Subtotal: 0,37130 0,37130

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,37000 = 0,01233

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96798 = 0,96798

Subtotal: 0,98031 0,98031

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00557

COST DIRECTE 1,35718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35718

E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,84000 = 0,19840

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,29000 = 0,17290

Subtotal: 0,37130 0,37130

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,37000 = 0,00685

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96798 = 0,96798

Subtotal: 0,97483 0,97483

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00557

COST DIRECTE 1,35170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35170
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E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,84000 = 0,19840

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,29000 = 0,17290

Subtotal: 0,37130 0,37130

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,37000 = 0,01370

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96798 = 0,96798

Subtotal: 0,98168 0,98168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00557

COST DIRECTE 1,35855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35855

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 17,29000 = 0,38038

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 19,84000 = 0,43648

Subtotal: 0,81686 0,81686

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,37000 = 0,02466

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,51000 = 1,81200

Subtotal: 1,83666 1,83666

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01225

COST DIRECTE 2,66577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66577

E4BCM881 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 19,84000 = 0,39680

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 17,29000 = 0,34580

Subtotal: 0,74260 0,74260

Materials
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B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,98000 = 2,37600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,014      x 1,37000 = 0,01918

Subtotal: 2,39518 2,39518

COST DIRECTE 3,13778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13778

E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 24,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 17,29000 = 8,64500

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

Subtotal: 18,56500 18,56500

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,38000 = 0,45562

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0029      x 276,23000 = 0,80107

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,53000 = 0,22965

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 2,91000 = 3,34650

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0302      x 11,14000 = 0,33643

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,82000 = 0,22560

Subtotal: 5,64487 5,64487

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46413

COST DIRECTE 24,67400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,67400

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 65,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 17,29000 = 8,29920

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 19,84000 = 12,69760

Subtotal: 20,99680 20,99680

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,45000 = 1,66678

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 11,14000 = 0,22391

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 276,23000 = 41,46212

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,38000 = 0,75658
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Subtotal: 44,26346 44,26346

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52492

COST DIRECTE 65,78518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,78518

E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 17,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 19,84000 = 7,93600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 17,29000 = 6,91600

Subtotal: 14,85200 14,85200

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,82000 = 0,11280

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 276,23000 = 0,52484

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,45000 = 1,59500

Subtotal: 2,38671 2,38671

COST DIRECTE 17,23871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23871

E4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret de 5
N/mm2

Rend.: 1,000 229,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 19,84000 = 119,04000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,90000 = 50,70000

Subtotal: 169,74000 169,74000

Materials

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

224,640      x 0,20000 = 44,92800

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1289      x 85,59460 = 11,03314

Subtotal: 55,96114 55,96114
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,24350

COST DIRECTE 229,94464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,94464

E4LF832U m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, amb
revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de
17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m,
de moment flector últim 60 kNm per m d'amplària de
sostre

Rend.: 1,000 31,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2662 /R x 16,90000 = 4,49878

A0121000 h Oficial 1a 0,1331 /R x 19,84000 = 2,64070

Subtotal: 7,13948 7,13948

Materials

B4LZ170N m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix
de 70 cm i alçària de 22 cm

1,491      x 7,01000 = 10,45191

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

1,5015      x 9,12000 = 13,69368

Subtotal: 24,14559 24,14559

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17849

COST DIRECTE 31,46356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,46356

P-17 E4R1FG00 ut Subministrament i muntatge de línia de vida
ROOFANGEL INOX de EUROPEAN PROF, S.L.o
equivalent de 28 ml aprox. de longitud, amb pas
automàtic amb carro de traslació sobre muntants
d'acer galvanitzat de 50 cm d'alçada. Inclou:
- 2 carros de traslació d'acer inoxidable i tots el
materials necesaris per a la correcta instal·lació del
sistema
- Certificat de tots els materials i final de la
instal·lació segons UNE 795C
- Manual d'ús
- Nota de càlcul
- Pla de rescat genéric.

Rend.: 1,000 1.557,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 17,29000 = 172,90000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 20,50000 = 164,00000

Subtotal: 336,90000 336,90000

Materials

B4R1U01S ut Línia de vida ROOFANGEL INOX de EUROPEAN
PROF, S.L.o equivalent de 45 ml aprox. de longitud,
amb pas automàtic amb carro de traslació sobre
muntants d'acer galvanitzat de 50 cm d'alçada. Inclou:
- 2 carros de traslació d'acer inoxidable i tots el

1,000      x 1.220,24000 = 1.220,24000
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materials necesaris per a la correcta instal·lació del
sistema
- Certificat de tots els materials i final de la
instal·lació segons UNE 795C
- Manual d'ús
- Nota de càlcul
- Pla de rescat genéric.

Subtotal: 1.220,24000 1.220,24000

COST DIRECTE 1.557,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.557,14000

E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 78,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,84000 = 19,84000

Subtotal: 19,84000 19,84000

Materials

B7Z1AA00 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix 1,020      x 57,07000 = 58,21140

Subtotal: 58,21140 58,21140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29760

COST DIRECTE 78,34900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,34900

P-18 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
cargol, volandera i femella

Rend.: 1,000 13,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,84000 = 2,97600

Subtotal: 5,51100 5,51100

Materials

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000      x 7,96000 = 7,96000

Subtotal: 7,96000 7,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08267

COST DIRECTE 13,55367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55367

E522FG00 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, (amb un 50%
de peces de nova aportació) col·locades amb
escuma de poliuretà específica.

Rend.: 1,000 26,72 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,90000 = 4,22500

Subtotal: 14,14500 14,14500

Materials

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

15,000      x 0,47000 = 7,05000

B7C100AE m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

0,0263      x 196,70000 = 5,17321

Subtotal: 12,22321 12,22321

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35363

COST DIRECTE 26,72184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,72184

E5330A01 m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de
placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 10,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,174 /R x 20,50000 = 3,56700

A0140000 h Manobre 0,058 /R x 16,90000 = 0,98020

Subtotal: 4,54720 4,54720

Materials

B5ZZJXP0 u Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de
metall i goma

1,700      x 0,15000 = 0,25500

B5320A00 m2 Placa conformada bituminosa de perfil d' ona gran,
d'1 m d'amplària i 2 m de llargària

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 6,22500 6,22500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11368

COST DIRECTE 10,88588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88588

P-19 E535FG00 m2 Ondutherm Rend.: 1,000 38,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,29000 = 3,45800

Subtotal: 7,55800 7,55800

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,18000 = 1,44000

B0CU4800F m2 Panel Sandwich ONDUTHERM BASIC H19+A80:
Tauler aglomerat hidròfug 19mm+LM 80mm de la
serie Onduterm d'ONDULINE o equivalent

1,000      x 29,14000 = 29,14000
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Subtotal: 30,58000 30,58000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18895

COST DIRECTE 38,32695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,32695

P-20 E545FG00 m2 Coberta de planxa d'acer galvanitzada i lacada de
tipus engatillat EURODESIGN CS LLISA de
Europerfil o equivalent, acabat llis de color especial a
definir per la DF, col·locada amb fixacions
mecàniques. Inclòs part porporcional de material
auxiliar per al correcte muntatge a obra.

Rend.: 1,000 55,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,160 /R x 19,84000 = 3,17440

A0137000 h Ajudant col·locador 0,160 /R x 17,29000 = 2,76640

Subtotal: 5,94080 5,94080

Materials

B538FG00 m2 Planxa d'acer galvanitzada i lacada de tipus engatillat
EURODESIGN LLISA de Europerfil o equivalent,
acabat llis de color especial a definir per la DF, amb
part proporcional de material auxiliar per al correcte
muntatge.

1,050      x 46,00000 = 48,30000

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,500      x 0,18000 = 0,99000

Subtotal: 49,29000 49,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08911

COST DIRECTE 55,31991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,31991

P-21 E54ZFG00 m Subministrament i muntatge de canal oculta de
recollida d'aigües pluvials en ràfec de coberta
inclinada de secció interior aproximada de 20x20 cm,
formada per doble planxa d'acer galvanitzat de 0.8
mm de gruix; aïllament interior de llana de roca de 20
mm de gruix de densitat 96 a 105 kg/m3.
Desenvolupament total de la canal de 80 cm i 4 plecs.
Inclou elements de fixació i segellats.

Rend.: 1,000 57,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,29000 = 5,18700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 11,33700 11,33700

Materials

B5ZBFG00 m Canal oculta de recollida d'aigües pluvials en ràfec de
coberta inclinada de secció interior aproximada de
20x20 cm, formada per doble planxa d'acer
galvanitzat de 0.8 mm de gruix; aïllament interior de
llana de roca de 20 mm de gruix i de densitat 96 a
105 kg/m3. Desenvolupament total de la canal de 80
cm i 4 plecs. Inclou elements de fixació i segellats.

1,000      x 46,19000 = 46,19000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 46,19000 46,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17006

COST DIRECTE 57,69706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,69706

E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

Rend.: 1,000 12,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 16,90000 = 2,11250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 19,84000 = 2,48000

Subtotal: 4,59250 4,59250

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101      x 77,37256 = 7,81463

Subtotal: 7,81463 7,81463

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06889

COST DIRECTE 12,47602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47602

E5Z2F1KA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 15,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 19,84000 = 7,93600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,90000 = 3,38000

Subtotal: 11,31600 11,31600

Materials

B0F95840 u Encadellat ceràmic de 500x300x40 mm 6,9999      x 0,48000 = 3,35995

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 173,03638 = 0,55372

Subtotal: 3,91367 3,91367
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28290

COST DIRECTE 15,51257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,51257

P-22 E5ZAS14A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 14,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 17,29000 = 2,16125

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 19,84000 = 4,96000

Subtotal: 7,12125 7,12125

Materials

B0CHS14A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener

1,071      x 5,98000 = 6,40458

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

Subtotal: 7,48458 7,48458

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10682

COST DIRECTE 14,71265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,71265

P-23 E5ZES54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 14,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 17,29000 = 2,16125

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 19,84000 = 4,96000

Subtotal: 7,12125 7,12125

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

B0CHS54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
extrem del ràfec

1,071      x 5,90000 = 6,31890

Subtotal: 7,39890 7,39890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10682

COST DIRECTE 14,62697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,62697
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P-24 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Rend.: 1,000 31,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 16,90000 = 6,08400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,728 /R x 19,84000 = 14,44352

Subtotal: 20,52752 20,52752

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,20000 = 6,24000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0216      x 173,03638 = 3,73759

Subtotal: 9,97759 9,97759

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51319

COST DIRECTE 31,01830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,01830

E614TK1N m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:8

Rend.: 1,000 15,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 16,90000 = 3,21100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 19,84000 = 7,53920

Subtotal: 10,75020 10,75020

Materials

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,17000 = 3,82520

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 76,13160 = 0,48724

Subtotal: 4,31244 4,31244

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26876

COST DIRECTE 15,33140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,33140

P-25 E652FG01 m2 D1- 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 100
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)
de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W.

Rend.: 1,000 38,22 €
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Sistema W111 de Knauf o equivalent, EI30 i aïllament
acústic Ra 46 dBA. Inclou segellats dels ponts
acústics pels passos d'instal·lacions.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 19,84000 = 7,53920

A0137000 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 17,29000 = 2,24770

Subtotal: 9,78690 9,78690

Materials

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,20000 = 0,96000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,62000 = 0,58280

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,675      x 1,24000 = 4,55700

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 10,45000 = 4,38900

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975      x 1,06000 = 1,05735

B7C9R8M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

1,030      x 4,41000 = 4,54230

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 5,11000 = 10,52660

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,73000 = 0,32760

Subtotal: 28,28265 28,28265

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14680

COST DIRECTE 38,21635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,21635

P-26 E652SA2D m2 Increment de preu unitari per muntatge amb placa
hidròfuga a una cara.

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0CCFG00 m2 Increment de preu unitari d'envà per muntatge amb
placa hidròfuga a una cara.

1,000      x 2,32000 = 2,32000

Subtotal: 2,32000 2,32000

COST DIRECTE 2,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32000
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P-27 E6ME1470 m2 Subministrament i col·locació de perfils Sistema
Cortizo Façana Equity per façana lleugera realitzats
amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants
dimensionats segons càlcul estàtic tipus Cor-9351 o
Cor-9354 i travessers tipus Cor-9341 o Cor-9344,
segons necessitats específiques de l'obra. Tots dos
amb un ample de perfil interior de 18 mm i proveïts de
canals de drenatge i ventilació, units a través de
topalls amb juntes de dilatació en ambdós extrems.
Envidrament realitzat a base d'un perfil pressor
Cor-9140 que comprimeix perimetralment el vidre
fixant a l'estructura autoportant. Les tapetes
embellidores Cor-9133 / Cor-9139 / Cor-9142 /
Cor-9143 / Cor-9183 o Cor-9198 horitzontals o
verticals donen com a resultat un ample vist exterior
d'alumini de 52 mm.
Estanquitat òptima a l'usar una barrera formada per
juntes EPDM.
Aïllament tèrmic mitjançant peces aïllants COR-9300
de 24 mm.
Sistema d'obertura projectant oculta amb fulla
formada per perfil COR-9125 i marc COR-9135, de
vidre mitjançant enganxat estructural amb platina
d'enganxat COR 7298. Compàs d'acer inoxidable
suportant un pes per fulla de fins a 180 kg.
Estanquitat mitjançant doble barrera formada per
juntes d'EPDM.
Ancoratges realitzat en alumini extruït per ancoratge
a front de forjat, arrencada o coronació que permet
una total regulació tridimensional, corregint els
possibles caigudes dels forjats i deixant la façana
completament anivellada i aplomada.
Lacat color RAL a definir per la DF, efectuat amb un
cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb
aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. la
qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Rend.: 1,000 183,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 17,29000 = 8,64500

Subtotal: 18,56500 18,56500

Materials

B6MEFG00 m Sistema Cortizo Façana Equity per façana lleugera
realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants
dimensionats segons càlcul estàtic tipus Cor-9351 o
Cor-9354 i travessers tipus Cor-9341 o Cor-9344,
segons necessitats específiques de l'obra. Tots dos
amb un ample de perfil interior de 18 mm i proveïts de
canals de drenatge i ventilació, units a través de
topalls amb juntes de dilatació en ambdós extrems.
Envidrament realitzat a base d'un perfil pressor
Cor-9140 que comprimeix perimetralment el vidre
fixant a l'estructura autoportant. Les tapetes
embellidores Cor-9133 / Cor-9139 / Cor-9142 /

1,000      x 165,00000 = 165,00000
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Cor-9143 / Cor-9183 o Cor-9198 horitzontals o
verticals donen com a resultat un ample vist exterior
d'alumini de 52 mm.
Estanquitat òptima a l'usar una barrera formada per
juntes EPDM.
Aïllament tèrmic mitjançant peces aïllants COR-9300
de 24 mm.
Sistema d'obertura projectant oculta amb fulla
formada per perfil COR-9125 i marc COR-9135, de
vidre mitjançant enganxat estructural amb platina
d'enganxat COR 7298. Compàs d'acer inoxidable
suportant un pes per fulla de fins a 180 kg.
Estanquitat mitjançant doble barrera formada per
juntes d'EPDM.
Ancoratges realitzat en alumini extruït per ancoratge
a front de forjat, arrencada o coronació que permet
una total regulació tridimensional, corregint els
possibles caigudes dels forjats i deixant la façana
completament anivellada i aplomada.
Lacat color RAL a definir per la DF, efectuat amb un
cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb
aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. la
qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Subtotal: 165,00000 165,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27848

COST DIRECTE 183,84348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,84348

P-28 E6Z1FG01 ut Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica
galvanitzada model ORECHIDEA BASIC o equivalent
per a porta corredera d'una fulla per a tancament de
guix laminat de 10,5 cm de gruix acabat per a una
amplada útil de porta de 90 cm i una alçada útil de
210 cm.

Rend.: 1,000 242,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 16,90000 = 3,71800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 19,84000 = 4,36480

Subtotal: 8,08280 8,08280

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0147      x 38,37000 = 0,56404

B6Z1FG02 ut Estructura metàl·lica galvanitzada model
ORECHIDEA BASIC o equivalent per a porta
corredera d'una fulla per a tancament d'obra ceràmic
de 10,5 cm de gruix acabat per a una amplada útil de
porta de 90 cm i una alçada útil de 210 cm.

1,000      x 234,00000 = 234,00000

Subtotal: 234,56404 234,56404
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20207

COST DIRECTE 242,84891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,84891

E713KA98 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-6
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 7.2 kg/m2 formada per làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles
en calent i col·locades sobre capa separadora amb
geotèxtil

Rend.: 1,000 20,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,84000 = 5,95200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,29000 = 2,59350

Subtotal: 8,54550 8,54550

Materials

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,100      x 0,90000 = 0,99000

B7114090 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb
armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2

2,200      x 5,08000 = 11,17600

Subtotal: 12,16600 12,16600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12818

COST DIRECTE 20,83968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,83968

E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 19,84000 = 0,59520

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 17,29000 = 0,25935

Subtotal: 0,85455 0,85455

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,17000 = 0,18700

Subtotal: 0,18700 0,18700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01282

COST DIRECTE 1,05437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05437

P-29 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 19,84000 = 0,59520

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 17,29000 = 0,25935

Subtotal: 0,85455 0,85455

Materials

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,34000 = 0,37400

Subtotal: 0,37400 0,37400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01282

COST DIRECTE 1,24137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24137

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,29000 = 0,34580

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 19,84000 = 0,79360

Subtotal: 1,13940 1,13940

Materials

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100      x 0,90000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01709

COST DIRECTE 2,14649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14649

P-30 E7C22101 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S,
de 10 mm de gruix, de 0,2 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte,
col·locades no adherides

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 19,84000 = 1,19040

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,90000 = 0,50700

Subtotal: 1,69740 1,69740

Materials

B7C22100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una
cara llisa i cantell recte

1,050      x 1,84000 = 1,93200

Subtotal: 1,93200 1,93200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02546

COST DIRECTE 3,65486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65486

P-31 E7C22201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S,
de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte,
col·locades no adherides

Rend.: 1,000 5,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,90000 = 0,50700

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 19,84000 = 1,19040

Subtotal: 1,69740 1,69740

Materials

B7C22200 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb
una cara llisa i cantell recte

1,050      x 3,70000 = 3,88500

Subtotal: 3,88500 3,88500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02546

COST DIRECTE 5,60786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60786

E7C24501 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
50 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix,
de 1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

Rend.: 1,000 8,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,90000 = 0,50700

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 19,84000 = 1,19040

Subtotal: 1,69740 1,69740

Materials

B7C24500 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de
gruix, de 50 kPa de tensió a la compressió, d'1,15
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,050      x 6,17000 = 6,47850

Subtotal: 6,47850 6,47850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02546

COST DIRECTE 8,20136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20136

E7C29A71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de
100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

Rend.: 1,000 12,53 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,90000 = 0,67600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 19,84000 = 1,58720

Subtotal: 2,26320 2,26320

Materials

B7C29A70 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell mitjamossa

1,050      x 9,75000 = 10,23750

Subtotal: 10,23750 10,23750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03395

COST DIRECTE 12,53465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53465

P-32 E7C7FG01 m2 Subministrament i muntatge de panell rígid
termoacústic de poliuretà per a interior tipus
ARKOBEL  de 30 mm de gruix o equivalent.

Rend.: 1,000 15,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 19,84000 = 0,79360

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,29000 = 0,34580

Subtotal: 1,13940 1,13940

Materials

B7C7FG01 m2 Panell rígid termoacústic de poliuretà per a interior
tipus ARKOBEL  de 30 mm de gruix o equivalent.

1,050      x 13,27000 = 13,93350

Subtotal: 13,93350 13,93350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01709

COST DIRECTE 15,08999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08999

P-33 E7C9FG00 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 20 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i
resistència tèrmica >= 0,57143 m2.K/W, tipus SMART
FLOOR TP de KNAUF o equivalent, col·locada amb
fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,90000 = 0,67600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 19,84000 = 1,58720

Subtotal: 2,26320 2,26320

Materials

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
20 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,19000 = 0,57000
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B7C9W2K0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 96 a 105 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència
tèrmica >= 0,57143 m2.K/W

1,050      x 5,32000 = 5,58600

Subtotal: 6,15600 6,15600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03395

COST DIRECTE 8,45315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45315

P-34 E7C9RA24 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
vidre per a aïllaments tipus PANEL PLUS de KNAUF
o equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 W/mK i
una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 11,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 19,84000 = 1,58720

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,90000 = 0,67600

Subtotal: 2,26320 2,26320

Materials

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
80 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,35000 = 1,05000

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre per a
aïllaments tipus PANEL PLUS de KNAUF o
equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 W/mK i
una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W

1,000      x 8,24000 = 8,24000

Subtotal: 9,29000 9,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03395

COST DIRECTE 11,58715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58715

P-35 E7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de
melamina tipus SONTEC de la cada BASF o
equivalent , rectangular de 50 mm de gruix, pintat de
fàbrica de color fosc, fixat amb
ganxo-cable-terminació o motlles d'acer inoxidable,
col·locades entre les bigues de fusta i separades el
mínim respecte l'entrebigat de fusta.

Rend.: 1,000 57,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 17,29000 = 2,16125

Subtotal: 7,28625 7,28625

Materials

B7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de
melamina tipus SONTEC de la cada BASF o
equivalent , rectangular de 50 mm de gruix, color,
pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb

1,000      x 50,54000 = 50,54000
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ganxo-cable-terminació o motlles d'acer inoxidable,
col·locades entre les bigues de fusta i separades el
mínim respecte l'entrebigat de fusta.

Subtotal: 50,54000 50,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10929

COST DIRECTE 57,93554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,93554

P-36 E7D6FG01 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent per a una REI-90.

Rend.: 1,000 40,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 17,29000 = 1,29675

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 19,84000 = 15,27680

Subtotal: 16,57355 16,57355

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 13,02000 = 2,21470

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,95000 = 21,41738

Subtotal: 23,63208 23,63208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24860

COST DIRECTE 40,45423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,45423

P-37 E7D6FG02 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i dues capes de
pintura intumescent per a una R-30.

Rend.: 1,000 29,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 17,29000 = 1,29675

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,5775 /R x 19,84000 = 11,45760

Subtotal: 12,75435 12,75435

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 13,02000 = 2,21470

B89ZT000 kg Pintura intumescent 1,435      x 9,95000 = 14,27825

Subtotal: 16,49295 16,49295

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19132

COST DIRECTE 29,43862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43862

P-38 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 17,89 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 16,90000 = 4,73200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 19,84000 = 11,11040

Subtotal: 15,84240 15,84240

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,280 /R x 1,60000 = 0,44800

Subtotal: 0,44800 0,44800

Materials

B8112G80 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 52,29000 = 1,18698

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,83000 = 0,01299

Subtotal: 1,19997 1,19997

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39606

COST DIRECTE 17,88643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88643

P-39 E8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 6,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,090 /R x 16,90000 = 1,52100

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,180 /R x 19,84000 = 3,57120

Subtotal: 5,09220 5,09220

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,13000 = 0,10374

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0123      x 122,16700 = 1,50265

Subtotal: 1,60639 1,60639

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12731

COST DIRECTE 6,82590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82590

E82Z126V m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments,
d'alumini lacat, cantell circular, de 6 mm de gruix de
revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu
del revestiment

Rend.: 1,000 7,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 19,84000 = 1,98400

Subtotal: 1,98400 1,98400

Materials

B82Z1260 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments,
d'alumini lacat, cantell circular, de 6 mm de gruix de

1,100      x 4,81000 = 5,29100
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revestiment

Subtotal: 5,29100 5,29100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02976

COST DIRECTE 7,30476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,30476

P-41 E83E147D m2 T1: Extradossat de plaques de guix laminat format
per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca. Inclou segellats
dels ponts acústics pels passos d'instal·lacions.

Rend.: 1,000 36,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 19,84000 = 7,53920

A0137000 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 17,29000 = 2,24770

Subtotal: 9,78690 9,78690

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 10,45000 = 4,38900

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,20000 = 0,96000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,73000 = 0,32760

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,62000 = 0,58280

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,500      x 1,24000 = 4,34000

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,950      x 1,06000 = 1,00700

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,11000 = 5,26330

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre per a
aïllaments tipus PANEL PLUS de KNAUF o
equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 W/mK i
una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W

1,000      x 8,24000 = 8,24000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

Subtotal: 26,44970 26,44970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14680

COST DIRECTE 36,38340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,38340

P-42 E844FG00 m2 S1 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras

Rend.: 1,500 22,82 €
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de 4 m com a màxim.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 17,29000 = 4,61067

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 19,84000 = 5,29067

Subtotal: 9,90134 9,90134

Materials

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 4,92000 = 5,06760

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 10,45000 = 1,88100

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,20000 = 0,56700

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 5,25000 = 5,25000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,08000 = 0,15120

Subtotal: 12,91680 12,91680

COST DIRECTE 22,81814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,81814

P-43 E84BFG00 m2 Cel ras registrable format per un panell de malla
expandida deployé hexagonal, de dimensions
3200x1200mm i 2mm de gruix, d’acer inoxidable,
col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat
formada per perfils principals en forma d'U col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a
l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de
cel ras de 4m com a màxim

Rend.: 1,000 51,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 17,29000 = 8,29920

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,480 /R x 20,50000 = 9,84000

Subtotal: 18,13920 18,13920

Materials

B84ZM650 m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de
plaques metàl·liques de 600x600 mm, formada per
perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m,
per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com
a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de
pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m,
inclòs part proporcional de perfils de remat, falques
perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar
una càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 9,18000 = 9,45540

B84BFG00 m2 Cel ras registrable de deployé amb fixació oculta de
perfils metàl·lics color a definir per la D.F amb reacció
al foc A1

1,030      x 22,53000 = 23,20590
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Subtotal: 32,66130 32,66130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27209

COST DIRECTE 51,07259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,07259

P-44 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

Rend.: 1,000 32,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500

Subtotal: 8,68500 8,68500

Materials

B84ZG2G0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'acer
galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix
total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000      x 23,37000 = 23,37000

Subtotal: 23,37000 23,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13028

COST DIRECTE 32,18528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,18528

P-45 E898FG00 m2 R1 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,84000 = 1,98400

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 17,29000 = 0,17290

Subtotal: 2,15690 2,15690

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,48000 = 1,38434

Subtotal: 2,11568 2,11568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03235

COST DIRECTE 4,30493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30493
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P-46 E8JA7P41 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu
i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 33,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,281 /R x 20,50000 = 5,76050

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 17,29000 = 2,42060

Subtotal: 8,18110 8,18110

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,4625      x 13,44000 = 6,21600

B8JA7P41 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament i de 4 plecs

1,100      x 17,58000 = 19,33800

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,0396      x 2,73000 = 0,10811

Subtotal: 25,66211 25,66211

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12272

COST DIRECTE 33,96593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,96593

P-47 E8K1D14K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,90000 = 4,22500

Subtotal: 14,14500 14,14500

Materials

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

6,9972      x 0,83000 = 5,80768

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0074      x 173,03638 = 1,28047

Subtotal: 7,08815 7,08815

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21218

COST DIRECTE 21,44533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,44533

P-48 E9371EJ6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila
expandida 30 a 35 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1600 a 1700 kg/m3, de 10
cm de gruix

Rend.: 1,000 21,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,064 /R x 19,84000 = 1,26976

A0140000 h Manobre 0,128 /R x 16,90000 = 2,16320

Subtotal: 3,43296 3,43296

Materials

D06L1EJ1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 30 a 35 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1600 a
1700 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,103      x 171,15355 = 17,62882

Subtotal: 17,62882 17,62882

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05149

COST DIRECTE 21,11327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,11327

P-49 E93AFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa
de guix amb fibra de dimensions 1200x600 i un gruix
de 23 mm amb vores fresats, recolzada sobre un sòl
base prèviament anivellat. Fins i tot part proporcional
de cola de juntes Brio i cargols per a la seva unió,
imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ...
Totalment acabat i llest per acabat final.

Rend.: 1,000 42,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,29000 = 2,59350

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

Subtotal: 5,66850 5,66850

Materials

B9JFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa
de guix amb fibra de dimensions 1200x600 i un gruix
de 23 mm amb vores fresats, recolzada sobre un sòl
base prèviament anivellat. Fins i tot part proporcional
de cola de juntes Brio i cargols per a la seva unió,
imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ...
Totalment acabat i llest per acabat final.

1,000      x 37,14000 = 37,14000

Subtotal: 37,14000 37,14000

COST DIRECTE 42,80850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,80850

E9DAU01S m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).
Inclou part proporcional de peces especials de vora i
d'esglaó de dues peces, frontal i estesa, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.

Rend.: 1,000 41,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,90000 = 0,50700
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 17,29000 = 3,45800

Subtotal: 13,88500 13,88500

Materials

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 20,16000 = 20,56320

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,71000 = 4,97249

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 1,01000 = 1,43925

Subtotal: 26,97494 26,97494

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20828

COST DIRECTE 41,06822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,06822

P-50 E9DC1M54 m2 P2: Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 37,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,90000 = 0,50700

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 19,84000 = 11,90400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 17,29000 = 3,45800

Subtotal: 15,86900 15,86900

Materials

B0FHA152 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 46 a
75 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 17,76000 = 18,11520

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 1,01000 = 1,43925

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,33000 = 2,31116

Subtotal: 21,86561 21,86561

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23804

COST DIRECTE 37,97265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,97265

P-51 E9G1FG00 m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/IIa+E, de 6 cm de
gruix, amb malla electrosoldada de 15x15 cm de
diàm. 6 mm

Rend.: 1,000 12,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 16,90000 = 2,19700
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 19,84000 = 2,97600

Subtotal: 5,17300 5,17300

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,98000 = 0,49800

Subtotal: 0,49800 0,49800

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 77,90000 = 4,67400

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,89000 = 2,26800

Subtotal: 6,94200 6,94200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07760

COST DIRECTE 12,69060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,69060

P-52 E9GZFG02 m2 P1: Acabat polit de paviment de formigó amb
tractament final de tancat de porus acabat mate.

Rend.: 1,000 7,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 19,84000 = 1,98400

Subtotal: 1,98400 1,98400

Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,010      x 579,56000 = 5,79560

Subtotal: 5,79560 5,79560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02976

COST DIRECTE 7,80936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,80936

P-53 E9R2FG00 m2 P3: Moqueta en lloseta model HEUGA727 o
EMPLOY LOOP de INTERFACE o equivalent, de
10mm de gruix col·locada amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa. Inclou part proporcional de remats
per a la formació d'esglaons, transició entre
paviments, etc.

Rend.: 1,000 22,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 19,84000 = 3,96800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 17,29000 = 1,72900

Subtotal: 5,69700 5,69700

Materials

B9R2FG00 m2 Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY
LOOP de INTERFACE o equivalent, de 10mm de
gruix col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa. Inclou part proporcional de remats per a la
formació d'esglaons, transició entre paviments, etc.

1,060      x 14,85000 = 15,74100
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B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,3003      x 3,09000 = 0,92793

Subtotal: 16,66893 16,66893

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08546

COST DIRECTE 22,45139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45139

P-54 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat. Inclòs subestructura de
suport fixada a parements.

Rend.: 1,000 86,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 20,15000 = 12,09000

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 17,35000 = 5,20500

Subtotal: 17,29500 17,29500

Materials

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030      x 66,80000 = 68,80400

Subtotal: 68,80400 68,80400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25943

COST DIRECTE 86,35843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,35843

P-56 E9S2FG01 m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu,
d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix,, col·locat amb
fixacions mecàniques. Classe 3 de resistència al
lliscament.

Rend.: 1,000 51,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 17,35000 = 1,73500

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000

Subtotal: 5,76500 5,76500

Materials

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 4,000      x 0,89000 = 3,56000

B0CHLN0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix,

1,030      x 40,45000 = 41,66350

Subtotal: 45,22350 45,22350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08648

COST DIRECTE 51,07498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,07498
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P-57 E9S2FG05 m2 P4: Paviment de planxa plana de textura amb relleu,
d'acer inoxidable de 3 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de
perfil d'acer inoxidable en la transició entre paviments
o de vora.

Rend.: 1,000 57,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 17,35000 = 1,73500

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000

Subtotal: 5,76500 5,76500

Materials

B0CHFG01 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable
de 3 mm de gruix,

1,000      x 48,45000 = 48,45000

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 4,000      x 0,89000 = 3,56000

Subtotal: 52,01000 52,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08648

COST DIRECTE 57,86148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,86148

P-58 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb
morter adhesiu

Rend.: 1,000 5,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 19,84000 = 2,97600

Subtotal: 2,97600 2,97600

Materials

B9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis

1,020      x 2,42000 = 2,46840

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,500      x 0,33000 = 0,16500

Subtotal: 2,63340 2,63340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04464

COST DIRECTE 5,65404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65404

P-59 E9V8FG01 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 40,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,320 /R x 20,15000 = 6,44800

A013F000 h Ajudant manyà 0,320 /R x 17,35000 = 5,55200
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Subtotal: 12,00000 12,00000

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,320 /R x 3,50000 = 1,12000

Subtotal: 1,12000 1,12000

Materials

B9VD0A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

1,000      x 27,26000 = 27,26000

Subtotal: 27,26000 27,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18000

COST DIRECTE 40,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,56000

E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 19,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 16,90000 = 4,64750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 19,84000 = 10,91200

Subtotal: 15,55950 15,55950

Materials

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

10,0002      x 0,19000 = 1,90004

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 173,03638 = 2,18026

Subtotal: 4,08030 4,08030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23339

COST DIRECTE 19,87319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87319

EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

Rend.: 1,000 112,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 17,42000 = 0,66196

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 20,20000 = 17,27100

Subtotal: 17,93296 17,93296

Materials

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 65,63000 = 65,63000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 28,06000 = 28,06000
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Subtotal: 93,69000 93,69000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44832

COST DIRECTE 112,07128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,07128

P-62 EAQECI01 ut Bi-03: Subministrament i muntatge de porta interior
d'una fulla corredissa de fusta per a esmaltar,
muntada sobre guia superior encastada a carcasa i
conduida per una guia inferior (inclòs el topall), de 40
mm de gruix formada per estructura interior de fusta
folrada ambdós costats amb taulell de MDF hidròfug
de 6 mm de gruix preparat per a anar acabat
esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i
ferramentes d'acer inoxidable i condemna accionable
des de l'exterior.

Rend.: 1,000 260,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 20,20000 = 30,30000

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 17,42000 = 17,42000

Subtotal: 47,72000 47,72000

Materials

BAQEI020 m2 Porta corredissa de fusta per a pintar, sobre guia
superior vista (inclòs el faldó) i conduida per una guia
inferior (inclòs el topall), de 35 mm de gruix, amb
guies de desplaçament, pany i pom, col·locada amb
bastiment d'envà i ocultacio de guia, totalment
acabada segons plànol de detall, inclús bastiment de
base. S'inclou el pintat de la porta i folrat de bastiment
a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra.

1,890      x 112,45000 = 212,53050

Subtotal: 212,53050 212,53050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,47720

COST DIRECTE 260,72770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,72770

P-63 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent,
per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada

Rend.: 1,000 196,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 20,15000 = 5,03750

Subtotal: 5,03750 5,03750

Materials

BASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm, preu alt

1,000      x 191,44000 = 191,44000

Subtotal: 191,44000 191,44000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12594

COST DIRECTE 196,60344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,60344

P-64 EAVTFG00 m2 Subministrament de cortina Insoudtex Màster
absorció acústica de color negre i Blanc o equivalent.
Confeccionada mitjançant sistema de confecció
industrial per suportar ús públic intens, emprant vores
perimetrals i en el seu horitzontal superior, cinta de
reforç d'alta resistència amb ollados metàl·lics de 12
mm reblats mitjançant pressió pneumàtica.
Confeccionada amb 100% més de teixit, que li
confereix ones (frunzit del 150%).
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´,
100% opaca i ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial
ignífug M1 - Classe 1 emès per laboratori homologat
per l'ENAC, d'acord amb les normatives vigents
europees en matèria de seguretat preventiva contra
incendis en llocs de pública concurrència. Adequades
a el nou CTE ´´codi tècnic d'edificació´´ i d'acord amb
les normes UNE EN 13772: 2003 UNE EN 1101:
1996 UNE EN 13773: 2003 ISO 3175: 1995

Rend.: 1,000 62,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,206 /R x 17,29000 = 3,56174

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,206 /R x 20,50000 = 4,22300

Subtotal: 7,78474 7,78474

Materials

BAVTFG00 m2 Cortina Insoudtex Màster absorció acústica de color
negre i Blanc o equivalent. Confeccionada mitjançant
sistema de confecció industrial per suportar ús públic
intens, emprant vores perimetrals i en el seu
horitzontal superior, cinta de reforç d'alta resistència
amb ollados metàl·lics de 12 mm reblats mitjançant
pressió pneumàtica. Confeccionada amb 100% més
de teixit, que li confereix ones.
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´,
100% opaca i ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial
ignífug M1 - Classe 1 emès per laboratori homologat
per l'ENAC, d'acord amb les normatives vigents
europees en matèria de seguretat preventiva contra
incendis en llocs de pública concurrència. Adequades
a el nou CTE ´´codi tècnic d'edificació´´ i d'acord amb
les normes UNE EN 13772: 2003 UNE EN 1101:
1996 UNE EN 13773: 2003 ISO 3175: 1995

1,500      x 36,14000 = 54,21000

Subtotal: 54,21000 54,21000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19462

COST DIRECTE 62,18936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,18936
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P-65 EAZGFG00 m Subministrament i muntatge de carril rail Mod
Teltronift manual especial Insoudtex Màster o
equivalent. Sistema de carril en alumini extrusionat
amb tots els accessoris de muntatge. ganxos de
penjar inclosos. Es subministra premuntat minimitzant
cost i procés de muntatge.

Rend.: 1,000 91,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,29000 = 8,64500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

Subtotal: 18,89500 18,89500

Materials

BAZZFG00 m Carril rail Mod Teltronift manual especial Insoudtex
Màster o equivalent. Sistema de carril en alumini
extrusionat amb tots els accessoris de muntatge.
ganxos de penjar inclosos. Es subministra premuntat
minimitzant cost i procés de muntatge.

1,000      x 72,00000 = 72,00000

Subtotal: 72,00000 72,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28343

COST DIRECTE 91,17843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,17843

EAZPFG00 u Subministrament i muntatge de pany tipus pany-pànic
per a porta d'evacuació, amb clau mestrejada.

Rend.: 1,000 55,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 20,50000 = 14,35000

Subtotal: 14,35000 14,35000

Materials

BAZPFG00 u Pany tipus pany-pànic per a porta d'evacuació. 1,000      x 41,27000 = 41,27000

Subtotal: 41,27000 41,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21525

COST DIRECTE 55,83525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,83525

EAZPFG02 u Tancaportes de braç lliscant Rend.: 1,000 91,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 17,29000 = 1,21030

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

Subtotal: 6,33530 6,33530

Materials

BAMWFG00 u Tancaportes de braç deslliçant 1,000      x 85,17000 = 85,17000

Subtotal: 85,17000 85,17000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09503

COST DIRECTE 91,60033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,60033

EC151702 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 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

Rend.: 1,000 56,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 26,76000 = 12,04200

Subtotal: 12,04200 12,04200

Materials

BC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

1,000      x 44,23000 = 44,23000

Subtotal: 44,23000 44,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18063

COST DIRECTE 56,45263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,45263

EC154F02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix,
amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 108,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,76000 = 16,05600

Subtotal: 16,05600 16,05600

Materials

BC154F02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix,
amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600

1,000      x 92,31000 = 92,31000

Subtotal: 92,31000 92,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24084

COST DIRECTE 108,60684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,60684

EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE)
44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa
emissivitat i control solar SGG PLANISTAR ONE en
cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o

Rend.: 1,000 102,14 €
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alumini

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 26,76000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

Materials

BC1GFG00 m2 Va: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa
emissivitat i control solar SGG PLANISTAR ONE en
cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1

1,000      x 95,35000 = 95,35000

Subtotal: 95,35000 95,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10035

COST DIRECTE 102,14035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,14035

EC1GFGVB m2 Vb: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE)
44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm amb capa de baixa emissivitat i control solar
SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 102,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 26,76000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

Materials

BC1GFG01 m2 Vb: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm amb capa de baixa emissivitat i control solar
SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1

1,000      x 95,35000 = 95,35000

Subtotal: 95,35000 95,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10035

COST DIRECTE 102,14035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,14035
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EC1GFGVC m2 Vc: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4
o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm amb capa de baixa emissivitat i control solar
SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 102,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 26,76000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

Materials

BC1GFG02 m2 Vc: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm amb capa de baixa emissivitat i control solar
SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm

1,000      x 95,35000 = 95,35000

Subtotal: 95,35000 95,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10035

COST DIRECTE 102,14035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,14035

P-66 EC1GFGVD m2 Vd: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS COOL LITE ST BRIGHT SILVER F2
XN F3 6 (16 ARGÓ) 44.1 o equivalent format per:
- Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR
de 6mm, amb capa de control solar COOL LITE ST
BRIGHT SILVER  a la cara 2 de l'envidrament.
- Cambra d'aire de 16 mm de gruix amb argó, amb
perfil separador polimèric i doble segellat perimetral.
- 3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1
format per dos vidres flotats incolors SGG
PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa
emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de
l'envidrament, units per un PVB de gruix total
0,38mm, nivell de seguretat d'ús 2B2.
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 112,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 26,76000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

Materials

BC1GFG03 m2 Vd: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST
BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16 ARGÓ) 44.1 o
equivalent format per:
- Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR
de 6mm, amb capa de control solar COOL LITE ST
BRIGHT SILVER  a la cara 2 de l'envidrament.

1,000      x 105,35000 = 105,35000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

- Cambra d'aire de 16 mm de gruix amb argó,  amb
perfil separador polimèric i doble segellat perimetral.
- 3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1
format per dos vidres flotats incolors SGG
PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa
emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de
l'envidrament, units per un PVB de gruix total
0,38mm, nivell de seguretat d'ús 2B2.

Subtotal: 105,35000 105,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10035

COST DIRECTE 112,14035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,14035

P-67 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 80,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 26,76000 = 26,76000

Subtotal: 26,76000 26,76000

Materials

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 13,44000 = 1,41120

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 51,33000 = 51,33000

Subtotal: 52,74120 52,74120

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66900

COST DIRECTE 80,17020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,17020

P-68 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 12,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,26000 = 3,10680

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 20,50000 = 7,38000

Subtotal: 10,48680 10,48680

Materials

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,06000 = 1,32500

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,85000 = 0,85000

Subtotal: 2,18500 2,18500



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15730

COST DIRECTE 12,82910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82910

P-69 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 13,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,26000 = 3,10680

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 20,50000 = 7,38000

Subtotal: 10,48680 10,48680

Materials

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,36000 = 1,36000

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,34000 = 1,67500

Subtotal: 3,05500 3,05500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15730

COST DIRECTE 13,69910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,69910

P-70 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 20,50000 = 7,38000

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,26000 = 3,10680

Subtotal: 10,48680 10,48680

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 6,35000 = 6,35000

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 3,29000 = 4,11250

Subtotal: 10,55250 10,55250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15730

COST DIRECTE 21,19660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,19660
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P-71 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
75 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 13,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,29000 = 2,59350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,84000 = 5,95200

Subtotal: 8,54550 8,54550

Materials

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 1,97000 = 2,75800

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,900      x 1,34000 = 1,20600

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,330      x 2,28000 = 0,75240

Subtotal: 4,74640 4,74640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12818

COST DIRECTE 13,42008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,42008

P-72 ED15B771 m Baixant 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

Rend.: 1,000 17,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 17,29000 = 3,11220

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 19,84000 = 7,14240

Subtotal: 10,25460 10,25460

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,34000 = 0,89780

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 6,35000 = 2,09550

BD13177B 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

1,400      x 3,14000 = 4,39600

Subtotal: 7,47930 7,47930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15382

COST DIRECTE 17,88772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88772

P-73 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 24,17 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,320 /R x 19,84000 = 6,34880

A0137000 h Ajudant col·locador 0,160 /R x 17,29000 = 2,76640

Subtotal: 9,11520 9,11520

Materials

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 4,61000 = 6,45400

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,56000 = 1,71520

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 19,56000 = 6,45480

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 14,91400 14,91400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13673

COST DIRECTE 24,16593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,16593

P-74 ED351230 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33
cm de mides interiors i 3.5 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

Rend.: 1,000 34,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,84000 = 3,96800

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

Subtotal: 9,03800 9,03800

Materials

BD351230 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
30x30x33 cm de mides interiors, i 3.5 cm de gruix,
amb finestres premarcades de 15 cm de diàmetre a 3
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 25,15000 = 25,15000

Subtotal: 25,15000 25,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13557

COST DIRECTE 34,32357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,32357

P-75 ED51538M u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de
150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm
de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
( 5 N/mm2 )

Rend.: 1,000 69,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,90000 = 4,22500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

Subtotal: 14,14500 14,14500
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Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0214      x 38,37000 = 0,82112

BD51538M u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150
mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

1,000      x 54,44000 = 54,44000

Subtotal: 55,26112 55,26112

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21218

COST DIRECTE 69,61830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,61830

P-76 ED7FR113 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 28,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 16,90000 = 3,21100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 19,84000 = 3,76960

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,29000 = 2,59350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 19,84000 = 2,97600

Subtotal: 12,55010 12,55010

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1554      x 18,78000 = 2,91841

BD7FR110 m 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, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 3,47000 = 4,16400

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 6,35000 = 2,09550

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0945      x 68,61000 = 6,48365

Subtotal: 15,75156 15,75156

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18825

COST DIRECTE 28,48991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,48991

P-77 ED7FR213 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 29,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 16,90000 = 3,21100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 19,84000 = 3,76960
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,29000 = 2,59350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 19,84000 = 2,97600

Subtotal: 12,55010 12,55010

Materials

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,88000 = 2,93040

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,13000 = 0,13000

BD7FR210 m 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, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 3,96000 = 4,75200

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0945      x 68,61000 = 6,48365

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1554      x 18,78000 = 2,91841

Subtotal: 17,21446 17,21446

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18825

COST DIRECTE 29,95281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,95281

P-78 ED90PA01 m Partida alçada per a connexió de sanejament
(pluvials i fecals) a xarxa pública

Rend.: 1,000 259,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD90PA01 P.A. Partida alçada per a connexió de sanejament a xarxa
pública

1,000      x 259,32000 = 259,32000

Subtotal: 259,32000 259,32000

COST DIRECTE 259,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,32000

P-79 EDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 32,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,90000 = 5,91500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 19,84000 = 6,94400

Subtotal: 12,85900 12,85900

Materials

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 19,04000 = 19,04000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 38,37000 = 0,08058

Subtotal: 19,12058 19,12058
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19289

COST DIRECTE 32,17247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,17247

P-80 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 18,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 17,26000 = 4,31500

Subtotal: 9,44000 9,44000

Materials

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable

1,020      x 6,28000 = 6,40560

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 6,44000 = 2,12520

Subtotal: 8,53080 8,53080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14160

COST DIRECTE 18,11240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,11240

P-81 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 12,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

Subtotal: 7,55200 7,55200

Materials

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

0,330      x 5,83000 = 1,92390

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

1,020      x 2,68000 = 2,73360

Subtotal: 4,65750 4,65750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 12,32278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,32278
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P-82 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

Subtotal: 7,55200 7,55200

Materials

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

1,020      x 3,12000 = 3,18240

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

0,330      x 5,90000 = 1,94700

Subtotal: 5,12940 5,12940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 12,79468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79468

P-83 EE42Q816 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,000 16,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55200 7,55200

Materials

BE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 6,31000 = 6,43620

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 7,24000 = 2,38920

Subtotal: 8,82540 8,82540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 16,49068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,49068

P-84 EE42Q856 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 17,26000 = 4,31500
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Subtotal: 9,44000 9,44000

Materials

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 7,24000 = 2,38920

BE42Q852 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 8,85000 = 9,02700

Subtotal: 11,41620 11,41620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14160

COST DIRECTE 20,99780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99780

P-85 EE42Q916 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,000 29,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,26000 = 8,63000

Subtotal: 18,88000 18,88000

Materials

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 8,51000 = 2,80830

BE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 7,76000 = 7,91520

Subtotal: 10,72350 10,72350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28320

COST DIRECTE 29,88670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,88670

P-86 EE42QD16 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,000 32,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,26000 = 8,63000

Subtotal: 18,88000 18,88000

Materials

BE42QD12 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 10,64000 = 10,85280

BEW4A000 u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm
de diàmetre

0,330      x 8,72000 = 2,87760
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Subtotal: 13,73040 13,73040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28320

COST DIRECTE 32,89360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,89360

P-87 EE445AS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 17,26000 = 1,72600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 20,50000 = 2,05000

Subtotal: 3,77600 3,77600

Materials

BE445AS0 m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100
mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 1,52000 = 1,52000

Subtotal: 1,52000 1,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05664

COST DIRECTE 5,35264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35264

P-88 EE4ZDG44 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 150 mm, adaptat per a doble
tub, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 37,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 17,26000 = 4,31500

Subtotal: 9,44000 9,44000

Materials

BE4DG420 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
antirregolfant, de 150 mm de diàmetre adaptat per a
doble tub

1,000      x 27,62000 = 27,62000

Subtotal: 27,62000 27,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23600

COST DIRECTE 37,29600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,29600

P-89 EE4ZDG84 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 200 mm, adaptat per a doble
tub, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 43,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 17,26000 = 4,31500

Subtotal: 9,44000 9,44000

Materials

BE4DG820 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
antirregolfant, de 200 mm de diàmetre adaptat per a
doble tub

1,000      x 33,92000 = 33,92000

Subtotal: 33,92000 33,92000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23600

COST DIRECTE 43,59600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,59600

P-90 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Rend.: 1,000 24,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 20,50000 = 6,56000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 17,26000 = 5,52320

Subtotal: 12,08320 12,08320

Materials

BE51LQ11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032
W/mK, resistència tèrmica >=0,78125

1,150      x 7,52000 = 8,64800

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 5,88000 = 2,94000

Subtotal: 11,87800 11,87800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18125

COST DIRECTE 24,14245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14245

P-91 EED5B231 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de
2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència
calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.7 i
COP aproximat de 6.2, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 4,474 kW i en calor 4,919 kW,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll),
d'1 mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons
memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions
tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema

Rend.: 1,000 7.095,17 €
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antivibratori de molla VIBCON VIB100 o equivalent +
estora tipus VIBCON AD412 o equivalent.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 6,000 /R x 20,50000 = 123,00000

A013Q000 h Ajudant frigorista 6,000 /R x 17,26000 = 103,56000

Subtotal: 226,56000 226,56000

Materials

BED5B230 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de
2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència
calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.7 i
COP aproximat de 6.2, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 4,474 kW i en calor 4,919 kW,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll),
d'1 mòdul

1,000      x 6.862,95000 = 6.862,95000

Subtotal: 6.862,95000 6.862,95000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,66400

COST DIRECTE 7.095,17400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.095,17400

P-92 EED5B251 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de
2 tubs, potència frigorífica de 33 a 38 kW i potència
calorífica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5.6 i
COP aproximat de 6, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 6,339 kW i en calor 6,75 kW,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll),
d'1 mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons
memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions
tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema
antivibratori de molla VIBCON VIB100 o equivalent +
estora tipus VIBCON AD412 o equivalent.

Rend.: 1,000 8.302,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013Q000 h Ajudant frigorista 6,000 /R x 17,26000 = 103,56000

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 6,000 /R x 20,50000 = 123,00000

Subtotal: 226,56000 226,56000

Materials

BED5B250 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de
2 tubs, potència frigorífica de 33 a 38 kW i potència
calorífica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5.6 i
COP aproximat de 6, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 6,339 kW i en calor 6,75 kW,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll),

1,000      x 8.070,75000 = 8.070,75000
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d'1 mòdul

Subtotal: 8.070,75000 8.070,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,66400

COST DIRECTE 8.302,97400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.302,97400

P-93 EEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, de 100 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada.
Model a instal·lar segons memòria constructiva,
apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació.

Rend.: 1,000 1.214,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 17,26000 = 77,67000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 20,50000 = 92,25000

Subtotal: 169,92000 169,92000

Materials

BEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, de 100 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 1.040,06000 = 1.040,06000

Subtotal: 1.040,06000 1.040,06000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,24800

COST DIRECTE 1.214,22800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.214,22800

P-94 EEDA11D2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 10 a
11.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 75 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb
funcionament DC Inverter, col.locada.Model a
instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3
Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

Rend.: 1,000 1.482,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 20,50000 = 92,25000

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 17,26000 = 77,67000

Subtotal: 169,92000 169,92000

Materials

BEDA11D2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 10 a
11.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred

1,000      x 1.308,34000 = 1.308,34000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

com en calor, de 75 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb
funcionament DC Inverter

Subtotal: 1.308,34000 1.308,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,24800

COST DIRECTE 1.482,50800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.482,50800

P-95 EEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.8
a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 40 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada.
Model a instal·lar segons memòria constructiva,
apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació.

Rend.: 1,000 585,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 20,50000 = 61,50000

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 17,26000 = 51,78000

Subtotal: 113,28000 113,28000

Materials

BEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.8
a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 40 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 468,93000 = 468,93000

Subtotal: 468,93000 468,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,83200

COST DIRECTE 585,04200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,04200

P-96 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6
a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada.
Model a instal·lar segons memòria constructiva,
apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació.

Rend.: 1,000 592,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 17,26000 = 51,78000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 20,50000 = 61,50000

Subtotal: 113,28000 113,28000
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Materials

BEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6
a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 476,42000 = 476,42000

Subtotal: 476,42000 476,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,83200

COST DIRECTE 592,53200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 592,53200

P-97 EEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a
2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 33 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada.
Model a instal·lar segons memòria constructiva,
apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació.

Rend.: 1,000 629,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 20,50000 = 61,50000

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 17,26000 = 51,78000

Subtotal: 113,28000 113,28000

Materials

BEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a
2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 33 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 512,99000 = 512,99000

Subtotal: 512,99000 512,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,83200

COST DIRECTE 629,10200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 629,10200

P-98 EEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90
W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, de baixa silueta, col.locada.
Model a instal·lar segons memòria constructiva,
apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació.

Rend.: 1,000 1.062,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 5,500 /R x 20,50000 = 112,75000
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A013G000 h Ajudant calefactor 5,500 /R x 17,26000 = 94,93000

Subtotal: 207,68000 207,68000

Materials

BEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90
W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic
R410 A , de baixa silueta

1,000      x 849,74000 = 849,74000

Subtotal: 849,74000 849,74000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,19200

COST DIRECTE 1.062,61200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.062,61200

P-99 EEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 37,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

Subtotal: 11,32800 11,32800

Materials

BEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 25,69000 = 25,69000

Subtotal: 25,69000 25,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16992

COST DIRECTE 37,18792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,18792

P-100 EEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 56,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,26000 = 8,63000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

Subtotal: 18,88000 18,88000

Materials

BEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 37,51000 = 37,51000
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Subtotal: 37,51000 37,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28320

COST DIRECTE 56,67320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,67320

P-101 EEK71AA1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 29,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

Subtotal: 11,32800 11,32800

Materials

BEK71AA1 u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 18,10000 = 18,10000

Subtotal: 18,10000 18,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16992

COST DIRECTE 29,59792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,59792

P-102 EEK97107 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de
diàmetre i fixat al pont de muntatge

Rend.: 1,000 32,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,50000 = 8,20000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,26000 = 6,90400

Subtotal: 15,10400 15,10400

Materials

BEK97100 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de
diàmetre

1,000      x 17,10000 = 17,10000

Subtotal: 17,10000 17,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22656

COST DIRECTE 32,43056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,43056

P-103 EEK97207 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 200 mm de
diàmetre i fixat al pont de muntatge

Rend.: 1,000 35,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,50000 = 8,20000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,26000 = 6,90400
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Subtotal: 15,10400 15,10400

Materials

BEK97200 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 200 mm de
diàmetre

1,000      x 19,75000 = 19,75000

Subtotal: 19,75000 19,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22656

COST DIRECTE 35,08056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,08056

P-104 EEKCA1FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

Rend.: 1,000 25,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,50000 = 8,20000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,26000 = 6,90400

Subtotal: 15,10400 15,10400

Materials

BEKCA1F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

1,000      x 10,19000 = 10,19000

Subtotal: 10,19000 10,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22656

COST DIRECTE 25,52056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,52056

P-105 EEKCA2FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

Rend.: 1,000 25,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,50000 = 8,20000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,26000 = 6,90400

Subtotal: 15,10400 15,10400

Materials

BEKCA2F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

1,000      x 10,66000 = 10,66000

Subtotal: 10,66000 10,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22656

COST DIRECTE 25,99056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,99056
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P-106 EEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
200x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 100,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,50000 = 8,20000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,26000 = 6,90400

Subtotal: 15,10400 15,10400

Materials

BEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
200x200 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 85,45000 = 85,45000

Subtotal: 85,45000 85,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22656

COST DIRECTE 100,78056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,78056

P-107 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 250
m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A),
muntat en el conducte

Rend.: 1,000 123,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

Subtotal: 11,32800 11,32800

Materials

BEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 250
m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A)

1,000      x 111,74000 = 111,74000

Subtotal: 111,74000 111,74000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28320

COST DIRECTE 123,35120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,35120

P-108 EEMHCADB u Unitat de ventilació vertical S&P CADB/T-HE 12
PRO-REG LV ref:5153817500 amb recuperador
estàtic amb freecooling, cabal nominal de 1200 m3/h,
de 1100W, eficacia del 85,3%, secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtre pla d'eficàcia F6, equipat amb accessoirs
teulada exterior, col.locada. Model a instal·lar segons
memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions
tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema

Rend.: 1,000 6.336,11 €
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antivibratori de molla VIBCON VIB75 o equivalent +
estora tipus VIBCON AD412 o equivalent.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 20,50000 = 153,75000

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 17,26000 = 129,45000

Subtotal: 283,20000 283,20000

Materials

BEMHCADB u Unitat de ventilació  vertical S&P CADB/T-HE 12
PRO-REG LV ref:5153817500 amb recuperador
estàtic amb freecooling, cabal nominal de 1200 m3/h,
de 1100W,  eficacia del 85,3%, secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtre pla d'eficàcia F6, equipat amb accessoirs
teulada exterior.

1,000      x 6.048,66000 = 6.048,66000

Subtotal: 6.048,66000 6.048,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,24800

COST DIRECTE 6.336,10800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.336,10800

P-109 EEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST
ERV amb recuperador estàtic amb freecooling, cabal
nominal de 600 m3/h, de 345W, eficacia del 96%,
secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7,
secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada.
Model a instal·lar segons memòria constructiva,
apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació.

Rend.: 1,000 3.500,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 20,50000 = 153,75000

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 17,26000 = 129,45000

Subtotal: 283,20000 283,20000

Materials

BEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST
ERV amb recuperador estàtic amb freecooling, cabal
nominal de 600 m3/h, de 345W,  eficacia del 96%,
secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7,
secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6

1,000      x 3.213,00000 = 3.213,00000

Subtotal: 3.213,00000 3.213,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,24800

COST DIRECTE 3.500,44800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.500,44800

P-110 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

Rend.: 1,000 64,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,29000 = 5,18700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 11,33700 11,33700

Materials

BEP31130 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

1,000      x 53,10000 = 53,10000

Subtotal: 53,10000 53,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17006

COST DIRECTE 64,60706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,60706

P-111 EEP31175 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió
i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

Rend.: 1,000 75,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,29000 = 5,18700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 11,33700 11,33700

Materials

BEP31170 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió
i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

1,000      x 64,44000 = 64,44000

Subtotal: 64,44000 64,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17006

COST DIRECTE 75,94706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,94706

P-112 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 248,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,29000 = 10,37400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 20,50000 = 12,30000

Subtotal: 22,67400 22,67400

Materials

BEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 225,11000 = 225,11000

Subtotal: 225,11000 225,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34011

COST DIRECTE 248,12411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,12411

P-113 EEV25A99 u Módulo de control electrónico de adaptación de señal
que permite convertir una señal tipo contacto libre de
potencial (detector de presencia) o analógica (sonda
de CO2, %HR o TºC), amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada.

Rend.: 1,000 188,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 20,50000 = 12,30000

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,29000 = 10,37400

Subtotal: 22,67400 22,67400

Materials

BEV25A99 u Módulo de control electrónico de adaptación de señal
que permite convertir una señal tipo contacto libre de
potencial (detector de presencia) o analógica (sonda
de CO2, %HR o TºC), amb accessoris de muntatge

1,000      x 165,11000 = 165,11000

Subtotal: 165,11000 165,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34011

COST DIRECTE 188,12411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,12411

P-114 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic
CZ-CAPBC2 per a control unitat interior per equips
VRV., instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 298,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,50000 = 61,50000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,29000 = 25,93500

Subtotal: 87,43500 87,43500

Materials

BEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic
CZ-CAPBC2 per a control unitat interior  per equips
VRV.

1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31153

COST DIRECTE 298,74653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,74653

P-115 EEV3SMC3 u Controlador central Panansonic CZ-64ESMC3 de
paret cablejat per a regulació de calefacció i
refrigeració per equips VRV, amb pre-programació.
instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 1.554,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,29000 = 25,93500

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,50000 = 61,50000

Subtotal: 87,43500 87,43500

Materials

BEV3SMC3 u Controlador central Panansonic CZ-64ESMC3 de
paret cablejat per a regulació de calefacció i
refrigeració per equips VRV, amb pre-programació.

1,000      x 1.466,00000 = 1.466,00000

Subtotal: 1.466,00000 1.466,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31153

COST DIRECTE 1.554,74653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.554,74653

P-116 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat
per a regulació de calefacció i refrigeració per equips
VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i
sortida instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 253,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,50000 = 61,50000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,29000 = 25,93500

Subtotal: 87,43500 87,43500

Materials

BEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat
per a regulació de calefacció i refrigeració per equips
VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i
sortida

1,000      x 165,00000 = 165,00000

Subtotal: 165,00000 165,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31153

COST DIRECTE 253,74653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,74653

P-117 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Rend.: 1,000 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 20,50000 = 0,20500

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 17,29000 = 0,17290

Subtotal: 0,37790 0,37790

Materials

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat

1,050      x 4,08000 = 4,28400

Subtotal: 4,28400 4,28400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00567

COST DIRECTE 4,66757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66757

P-118 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control Rend.: 1,000 87,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,29000 = 3,45800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55800 7,55800

Materials

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 1,000      x 79,38000 = 79,38000

Subtotal: 79,38000 79,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11337

COST DIRECTE 87,05137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,05137

P-119 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-407c o R-410a

Rend.: 1,000 98,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 20,50000 = 2,05000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 17,26000 = 1,72600

Subtotal: 3,77600 3,77600

Materials

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits
refrigerants

1,000      x 94,42000 = 94,42000

Subtotal: 94,42000 94,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05664

COST DIRECTE 98,25264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,25264
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P-120 EEZG9001 kg Recuperació de Gas Càrrega de circuit refrigerant de
gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, connexió
unitats interiors, realització del buit i recarregar Gas

Rend.: 1,000 324,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 17,26000 = 103,56000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 20,50000 = 123,00000

Subtotal: 226,56000 226,56000

Materials

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits
refrigerants

1,000      x 94,42000 = 94,42000

Subtotal: 94,42000 94,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,39840

COST DIRECTE 324,37840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,37840

P-121 EF21H611 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,29000 = 2,85285

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 20,50000 = 3,38250

Subtotal: 6,23535 6,23535

Materials

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,330      x 0,38000 = 0,12540

BF21H600 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

1,020      x 10,59000 = 10,80180

BFW21610 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´, per a roscar

0,150      x 7,61000 = 1,14150

BFY21610 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat

0,500      x 0,87000 = 0,43500

Subtotal: 12,50370 12,50370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09353

COST DIRECTE 18,83258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,83258

P-122 EF21H612 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 22,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 17,29000 = 3,63090

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 20,50000 = 4,30500

Subtotal: 7,93590 7,93590

Materials

BFY21610 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat

1,000      x 0,87000 = 0,87000

BFW21610 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´, per a roscar

0,300      x 7,61000 = 2,28300

BF21H600 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

1,020      x 10,59000 = 10,80180

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,360      x 0,38000 = 0,13680

Subtotal: 14,09160 14,09160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11904

COST DIRECTE 22,14654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,14654

P-123 EF21H812 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 34,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 17,29000 = 6,22440

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 20,50000 = 7,38000

Subtotal: 13,60440 13,60440

Materials

BF21H800 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

1,020      x 14,53000 = 14,82060

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´1/2, per a roscar

0,300      x 15,66000 = 4,69800

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,54000 = 0,16200

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, roscat

1,000      x 1,19000 = 1,19000

Subtotal: 20,87060 20,87060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20407

COST DIRECTE 34,67907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,67907

P-124 EF21H912 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 49,12 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,490 /R x 17,29000 = 8,47210

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 20,50000 = 10,04500

Subtotal: 18,51710 18,51710

Materials

BF21H900 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

1,020      x 20,57000 = 20,98140

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
2´´, per a roscar

0,300      x 24,65000 = 7,39500

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,92000 = 0,27600

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat

1,000      x 1,67000 = 1,67000

Subtotal: 30,32240 30,32240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27776

COST DIRECTE 49,11726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,11726

P-125 EF5H1703 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 9 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,29000 = 1,55610

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,50000 = 1,84500

Subtotal: 3,40110 3,40110

Materials

BF5H1700 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 9 mm de gruix de
l'aïllament

1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 4,41000 4,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05102

COST DIRECTE 7,86212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86212

P-126 EF5H1B03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix
de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 9,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,095 /R x 17,29000 = 1,64255

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 20,50000 = 1,94750
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Subtotal: 3,59005 3,59005

Materials

BF5H1B00 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix
de l'aïllament

1,000      x 5,62000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05385

COST DIRECTE 9,26390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26390

P-127 EF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 11,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,095 /R x 17,29000 = 1,64255

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 20,50000 = 1,94750

Subtotal: 3,59005 3,59005

Materials

BF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

1,000      x 7,62000 = 7,62000

Subtotal: 7,62000 7,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05385

COST DIRECTE 11,26390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,26390

P-128 EF5H1P03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 18,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,29000 = 2,07480

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 20,50000 = 2,46000

Subtotal: 4,53480 4,53480

Materials

BF5H1P00 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

1,000      x 14,33000 = 14,33000

Subtotal: 14,33000 14,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06802

COST DIRECTE 18,93282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,93282

P-129 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 12,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,29000 = 1,55610

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,50000 = 1,84500

Subtotal: 3,40110 3,40110

Materials

BF5H24B0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

1,000      x 8,67000 = 8,67000

Subtotal: 8,67000 8,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05102

COST DIRECTE 12,12212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12212

P-130 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de
3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 16,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,115 /R x 17,29000 = 1,98835

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,115 /R x 20,50000 = 2,35750

Subtotal: 4,34585 4,34585

Materials

BF5H27E0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de
3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

1,000      x 12,41000 = 12,41000

Subtotal: 12,41000 12,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06519

COST DIRECTE 16,82104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,82104

P-131 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de
3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 19,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,115 /R x 17,29000 = 1,98835

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,115 /R x 20,50000 = 2,35750

Subtotal: 4,34585 4,34585

Materials

BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de
3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

1,000      x 14,63000 = 14,63000

Subtotal: 14,63000 14,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06519

COST DIRECTE 19,04104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,04104

P-132 EF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies
frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència màxima dels equips <= 28 kW, format per
una derivació per a la línia de gas i una derivació per
a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els
adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

Rend.: 1,000 105,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 0,167 /R x 20,50000 = 3,42350

A013Q000 h Ajudant frigorista 0,167 /R x 17,26000 = 2,88242

Subtotal: 6,30592 6,30592

Materials

BF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies
frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència màxima dels equips <= 28 kW, format per
una derivació per a la línia de gas i una derivació per
a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els
adaptadors de coure

1,000      x 97,34000 = 97,34000

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

3,000      x 0,52000 = 1,56000

Subtotal: 98,90000 98,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09459

COST DIRECTE 105,30051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,30051

P-133 EF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies
frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivació per a la línia de gas i una derivació per
a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els
adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

Rend.: 1,000 110,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 0,167 /R x 20,50000 = 3,42350

A013Q000 h Ajudant frigorista 0,167 /R x 17,26000 = 2,88242

Subtotal: 6,30592 6,30592

Materials

BF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies
frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivació per a la línia de gas i una derivació per
a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els
adaptadors de coure

1,000      x 97,56000 = 97,56000

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

3,000      x 2,20000 = 6,60000

Subtotal: 104,16000 104,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09459

COST DIRECTE 110,56051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,56051

P-134 EFB16452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 20,50000 = 2,46000

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,29000 = 2,07480

Subtotal: 4,53480 4,53480

Materials

BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,54000 = 0,55080

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,49000 = 1,64700

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,55000 = 0,66000

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre

1,000      x 0,02000 = 0,02000
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nominal exterior, per a connectar a pressió

Subtotal: 2,87780 2,87780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06802

COST DIRECTE 7,48062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48062

P-135 EFB1Z999 m Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según
UNE-EN ISO 15874-3., connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic.

Rend.: 1,000 12,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

Subtotal: 9,44750 9,44750

Materials

BFWBZ999 u Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según
UNE-EN ISO 15874-3.

1,000      x 2,95000 = 2,95000

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 2,97000 2,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14171

COST DIRECTE 12,55921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55921

P-136 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 17,29000 = 0,86450

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 20,50000 = 1,02500

Subtotal: 1,88950 1,88950

Materials

BFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 0,56000 = 0,57120

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600      x 0,31000 = 0,49600

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,08000 = 0,62400
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Subtotal: 1,75120 1,75120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02834

COST DIRECTE 3,66904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66904

P-137 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 17,29000 = 0,95095

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 20,50000 = 1,12750

Subtotal: 2,07845 2,07845

Materials

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,14000 = 0,94200

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 0,88000 = 0,89760

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,35000 = 0,50750

Subtotal: 2,40710 2,40710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03118

COST DIRECTE 4,51673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51673

P-138 EFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 20,50000 = 1,12750

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 17,29000 = 0,95095

Subtotal: 2,07845 2,07845

Materials

BFYB5505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,08000 = 0,08000

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,300      x 0,42000 = 0,54600

BFWB5505 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,95000 = 1,18500
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BFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 1,58000 = 1,61160

Subtotal: 3,42260 3,42260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03118

COST DIRECTE 5,53223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53223

P-139 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,50000 = 1,84500

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,29000 = 1,55610

Subtotal: 3,40110 3,40110

Materials

BFQ3346A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 0,75000 = 0,76500

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,06000 = 0,06000

Subtotal: 0,82500 0,82500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05102

COST DIRECTE 4,27712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27712

P-140 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 4,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,29000 = 1,55610

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,50000 = 1,84500

Subtotal: 3,40110 3,40110

Materials

BFQ3347A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 0,82000 = 0,83640
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BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,06000 = 0,06000

Subtotal: 0,89640 0,89640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05102

COST DIRECTE 4,34852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34852

P-141 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,50000 = 2,05000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,29000 = 1,72900

Subtotal: 3,77900 3,77900

Materials

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,06000 = 1,08120

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,06000 = 0,06000

Subtotal: 1,14120 1,14120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05669

COST DIRECTE 4,97689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97689

P-142 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,29000 = 1,55610

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,50000 = 1,84500

Subtotal: 3,40110 3,40110

Materials

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,12000 = 3,18240
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BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 3,36240 3,36240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05102

COST DIRECTE 6,81452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81452

P-143 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,29000 = 1,55610

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,50000 = 1,84500

Subtotal: 3,40110 3,40110

Materials

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,17000 = 3,23340

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 3,41340 3,41340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05102

COST DIRECTE 6,86552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86552

P-144 EFQ3VCBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 25,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 20,50000 = 2,25500

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 17,29000 = 1,90190

Subtotal: 4,15690 4,15690

Materials

BFQ3VCBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC

1,020      x 21,06000 = 21,48120
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BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 21,73120 21,73120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06235

COST DIRECTE 25,95045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,95045

P-145 EFQ3VCDL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 31,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 20,50000 = 2,46000

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,29000 = 2,07480

Subtotal: 4,53480 4,53480

Materials

BFQ3VCDA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC

1,020      x 25,94000 = 26,45880

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 26,70880 26,70880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06802

COST DIRECTE 31,31162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,31162

P-146 EFQ3VCJL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 42,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 20,50000 = 2,87000

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 17,29000 = 2,42060

Subtotal: 5,29060 5,29060

Materials

BFQ3VCJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC

1,020      x 36,50000 = 37,23000
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BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 37,48000 37,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07936

COST DIRECTE 42,84996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,84996

P-147 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

Subtotal: 3,93800 3,93800

Materials

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,08000 = 1,08000

Subtotal: 1,08000 1,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05907

COST DIRECTE 5,07707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07707

P-148 EG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 7,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,26000 = 1,72600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

Subtotal: 4,80100 4,80100

Materials

BG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,83000 = 1,83000

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 2,19000 2,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07202

COST DIRECTE 7,06302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06302
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P-149 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 11,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,26000 = 1,72600

Subtotal: 7,87600 7,87600

Materials

BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 3,43000 = 3,43000

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 3,79000 3,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11814

COST DIRECTE 11,78414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,78414

P-150 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

Rend.: 1,000 9,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 7,01300 7,01300

Materials

BG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a encastar

1,000      x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 2,01000 2,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10520

COST DIRECTE 9,12820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12820

P-151 EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 13,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

Subtotal: 11,11300 11,11300

Materials

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,85000 = 1,85000

Subtotal: 1,85000 1,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16670

COST DIRECTE 13,12970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,12970

P-152 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 16,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,26000 = 2,58900

Subtotal: 12,83900 12,83900

Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 3,33000 = 3,33000

Subtotal: 3,33000 3,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19259

COST DIRECTE 16,36159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,36159

P-153 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat

Rend.: 1,000 470,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 20,50000 = 14,35000

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 17,26000 = 12,08200

Subtotal: 26,43200 26,43200

Materials

BG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x750x175 mm

1,000      x 443,56000 = 443,56000

Subtotal: 443,56000 443,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39648

COST DIRECTE 470,38848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 470,38848
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P-154 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 20,50000 = 0,65600

Subtotal: 1,51900 1,51900

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,62000 = 0,63240

Subtotal: 0,79240 0,79240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02279

COST DIRECTE 2,33419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33419

P-155 EG21HD1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 18,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,058 /R x 20,50000 = 1,18900

Subtotal: 2,05200 2,05200

Materials

BG21HD10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 16,19000 = 16,51380

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 16,67380 16,67380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03078

COST DIRECTE 18,75658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,75658



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

P-156 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,16000 = 0,16320

Subtotal: 0,16320 0,16320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 0,84650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84650

P-157 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,21000 = 0,21420

Subtotal: 0,21420 0,21420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 0,89750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89750

P-158 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800
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A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,28000 = 0,28560

Subtotal: 0,28560 0,28560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 0,96890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96890

P-159 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,90000 = 0,91800

Subtotal: 0,91800 0,91800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 1,60130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60130

P-160 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,90000 = 0,91800
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Subtotal: 0,91800 0,91800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 1,60130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60130

P-161 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,56000 = 0,57120

Subtotal: 0,57120 0,57120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 1,25450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25450

P-162 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,76000 = 0,77520

Subtotal: 0,77520 0,77520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 1,45850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45850

P-163 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,01000 = 1,03020

Subtotal: 1,03020 1,03020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 1,71350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71350

P-164 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 3,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,50000 = 0,32800

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

Subtotal: 0,67320 0,67320

Materials

BG22HB10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 3,20000 = 3,26400

Subtotal: 3,26400 3,26400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 3,94730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94730

P-165 EG2DF6E9 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm,
col·locada en terra tècnic amb elements de suport

Rend.: 1,000 30,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,130 /R x 20,50000 = 2,66500

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

Subtotal: 3,52800 3,52800

Materials

BG2ZBAE0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària

1,000      x 11,89000 = 11,89000

BG2DF6E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 150 mm

1,000      x 8,49000 = 8,49000

BGY2ABE3 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic

1,000      x 6,97000 = 6,97000

Subtotal: 27,35000 27,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05292

COST DIRECTE 30,93092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,93092

P-166 EG312322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,26000 = 0,25890

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

Subtotal: 0,56640 0,56640

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,96000 = 0,97920

Subtotal: 0,97920 0,97920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 1,55410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55410
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P-167 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,26000 = 0,25890

Subtotal: 0,56640 0,56640

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,96000 = 0,97920

Subtotal: 0,97920 0,97920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 1,55410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55410

P-168 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,26000 = 0,25890

Subtotal: 0,56640 0,56640

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,32000 = 1,34640

Subtotal: 1,34640 1,34640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 1,92130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92130

P-169 EG312342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,26000 = 0,25890

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750
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Subtotal: 0,56640 0,56640

Materials

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,85000 = 1,88700

Subtotal: 1,88700 1,88700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 2,46190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46190

P-170 EG312672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 11,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 20,50000 = 1,02500

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

Subtotal: 1,88800 1,88800

Materials

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 9,26000 = 9,44520

Subtotal: 9,44520 9,44520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02832

COST DIRECTE 11,36152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,36152

P-171 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,26000 = 0,25890

Subtotal: 0,56640 0,56640

Materials

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,22000 = 0,22440

Subtotal: 0,22440 0,22440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 0,79930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79930

P-172 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,26000 = 0,25890

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

Subtotal: 0,56640 0,56640

Materials

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,35000 = 0,35700

Subtotal: 0,35700 0,35700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 0,93190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93190

P-173 EG325186 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en canal

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,50000 = 0,82000

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,26000 = 0,69040

Subtotal: 1,51040 1,51040

Materials

BG325180 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 3,12000 = 3,18240

Subtotal: 3,18240 3,18240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02266

COST DIRECTE 4,71546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71546

P-174 EG325196 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en canal

Rend.: 1,000 6,32 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,052 /R x 17,26000 = 0,89752

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 20,50000 = 1,06600

Subtotal: 1,96352 1,96352

Materials

BG325190 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 4,24000 = 4,32480

Subtotal: 4,32480 4,32480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02945

COST DIRECTE 6,31777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31777

P-175 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,26000 = 0,25890

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

Subtotal: 0,56640 0,56640

Materials

BG335300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums

1,020      x 3,92000 = 3,99840

Subtotal: 3,99840 3,99840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 4,57330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57330

P-176 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 38,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55200 7,55200
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Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 29,94000 = 29,94000

Subtotal: 30,41000 30,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 38,07528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,07528

P-177 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 21,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55200 7,55200

Materials

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 13,49000 = 13,49000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 13,96000 13,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 21,62528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62528

P-178 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 21,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55200 7,55200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000
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BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 13,71000 = 13,71000

Subtotal: 14,18000 14,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 21,84528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84528

P-179 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55200 7,55200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 14,08000 = 14,08000

Subtotal: 14,55000 14,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 22,21528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,21528

P-180 EG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 70,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 20,50000 = 4,71500

Subtotal: 8,16700 8,16700

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a

1,000      x 61,95000 = 61,95000
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muntar en perfil DIN

Subtotal: 62,42000 62,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12251

COST DIRECTE 70,70951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,70951

P-181 EG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 88,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 20,50000 = 4,71500

Subtotal: 8,16700 8,16700

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 80,22000 = 80,22000

Subtotal: 80,69000 80,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12251

COST DIRECTE 88,97951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,97951

P-182 EG415EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 240,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 20,50000 = 6,76500

Subtotal: 10,21700 10,21700

Materials

BG415EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 229,55000 = 229,55000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000
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Subtotal: 230,02000 230,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15326

COST DIRECTE 240,39026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,39026

P-183 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 104,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 20,50000 = 7,17500

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

Subtotal: 10,62700 10,62700

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 93,11000 = 93,11000

Subtotal: 93,54000 93,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15941

COST DIRECTE 104,32641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,32641

P-184 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 189,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

Subtotal: 13,70200 13,70200

Materials

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les

1,000      x 175,14000 = 175,14000
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especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 175,57000 175,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20553

COST DIRECTE 189,47753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,47753

P-185 EG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Rend.: 1,000 151,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 9,60200 9,60200

Materials

BG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

1,000      x 141,49000 = 141,49000

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 141,96000 141,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14403

COST DIRECTE 151,70603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,70603

P-186 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat

Rend.: 1,000 115,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 9,60200 9,60200

Materials

BG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar sobre carril DIN

1,000      x 104,91000 = 104,91000

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 105,38000 105,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14403

COST DIRECTE 115,12603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,12603

P-187 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, instal·lat

Rend.: 1,000 82,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55200 7,55200

Materials

BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

1,000      x 75,20000 = 75,20000

Subtotal: 75,20000 75,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 82,86528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,86528

P-188 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 20,50000 = 0,41000

Subtotal: 0,75520 0,75520

Materials

BG611030 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà 1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01133

COST DIRECTE 1,56653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56653

P-189 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu
mitjà, encastada

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,26000 = 0,34520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 20,50000 = 0,41000
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Subtotal: 0,75520 0,75520

Materials

BG612030 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu
mitjà

1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01133

COST DIRECTE 2,09653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09653

P-190 EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 8,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,26000 = 2,29558

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

Subtotal: 5,37058 5,37058

Materials

BG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 2,89000 = 2,89000

Subtotal: 2,89000 2,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08056

COST DIRECTE 8,34114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34114

P-191 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 9,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,26000 = 2,29558

Subtotal: 5,37058 5,37058

Materials

BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu mitjà, per a encastar

1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08056

COST DIRECTE 9,55114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,55114
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P-192 EG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
vermella, preu econòmic, encastada

Rend.: 1,000 8,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,26000 = 2,29558

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

Subtotal: 5,37058 5,37058

Materials

BG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
vermella, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 3,26000 = 3,26000

Subtotal: 3,26000 3,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08056

COST DIRECTE 8,71114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71114

P-193 EG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de
fins a 2.5 mm2 de secció, amb tapa, preu econòmic,
encastada

Rend.: 1,000 9,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,26000 = 2,29558

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,50000 = 2,05000

Subtotal: 4,34558 4,34558

Materials

BG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de
fins a 2.5 mm2 de secció, amb tapa, preu econòmic,
per a encastar

1,000      x 4,74000 = 4,74000

Subtotal: 4,74000 4,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06518

COST DIRECTE 9,15076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15076

P-194 EG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
mitjà, col·locat

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 17,26000 = 0,27616

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 20,50000 = 0,61500

Subtotal: 0,89116 0,89116

Materials

BG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
mitjà

1,000      x 2,28000 = 2,28000

Subtotal: 2,28000 2,28000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01337

COST DIRECTE 3,18453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18453

P-195 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor per a
caixa rectangular, preu mitjà, col·locat

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 20,50000 = 0,61500

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 17,26000 = 0,43150

Subtotal: 1,04650 1,04650

Materials

BG6ZB510 u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de
mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a fixar a caixa
de mecanismes rectangular

1,000      x 1,00000 = 1,00000

BG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, d'1 mòdul, preu mitjà

1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01570

COST DIRECTE 4,06220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06220

P-196 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a
caixa rectangular, preu mitjà, col·locat

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 20,50000 = 0,61500

Subtotal: 1,47800 1,47800

Materials

BG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà

1,000      x 2,02000 = 2,02000

BG6ZB520 u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de
mecanismes modulars, de 2 mòduls, per a fixar a
caixa de mecanismes rectangular

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 3,02000 3,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02217

COST DIRECTE 4,52017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52017
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P-197 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu
mitjà, col·locat

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 20,50000 = 0,61500

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 17,26000 = 0,27616

Subtotal: 0,89116 0,89116

Materials

BG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà

1,000      x 1,92000 = 1,92000

Subtotal: 1,92000 1,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01337

COST DIRECTE 2,82453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82453

P-198 EG6K3K11 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 1 base
d'endoll+1 HDMI+1 USB+1 HDMI+1 USB, amb marc i
bastidor, encastat

Rend.: 1,000 100,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,5625 /R x 17,26000 = 9,70875

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 20,50000 = 15,37500

Subtotal: 25,08375 25,08375

Materials

BG6K3K11 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 1 base
d'endoll+1 HDMI+1 USB+1 HDMI+1 USB, amb marc i
bastidor

1,000      x 74,88000 = 74,88000

Subtotal: 74,88000 74,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37626

COST DIRECTE 100,34001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,34001

P-199 EG6KZ998 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500
amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases d'endolls
vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor i tapa
,encastat

Rend.: 1,000 197,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,5625 /R x 17,26000 = 9,70875

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000

Subtotal: 30,20875 30,20875

Materials

BG6KZ998 u Kit de mecanismes de 6 elementsSIMON 500 CIMA
amb tapa per encastar en terres, amb 2 base d'endoll
blancs + 2 bases d'endolls vermells + 2 Bases RJ45,
amb marc i bastidor i tapa.

1,000      x 166,66000 = 166,66000
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Subtotal: 166,66000 166,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45313

COST DIRECTE 197,32188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,32188

P-200 EG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500
amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases d'endolls
vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i
bastidor,encastat

Rend.: 1,000 127,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,5625 /R x 17,26000 = 9,70875

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000

Subtotal: 30,20875 30,20875

Materials

BG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500
amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases d'endolls
vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor

1,000      x 96,35000 = 96,35000

Subtotal: 96,35000 96,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45313

COST DIRECTE 127,01188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,01188

P-201 EG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 46,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,26000 = 2,29558

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 20,50000 = 3,48500

Subtotal: 5,78058 5,78058

Materials

BG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 40,68000 = 40,68000

Subtotal: 40,68000 40,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08671

COST DIRECTE 46,54729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,54729
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P-202 EH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
i grau de protecció IP20, encastat

Rend.: 1,000 65,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 11,32800 11,32800

Materials

BH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau
de protecció IP20

1,000      x 53,75000 = 53,75000

Subtotal: 53,75000 53,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16992

COST DIRECTE 65,24792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,24792

P-203 EH413120 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar suspès, col·locat

Rend.: 1,000 38,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,180 /R x 17,26000 = 3,10680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,180 /R x 20,50000 = 3,69000

Subtotal: 6,79680 6,79680

Materials

BH4W2000 u Part proporcional d'accessoris per a carrils
electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos

0,250      x 17,10000 = 4,27500

BH413120 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar suspès

1,000      x 22,76000 = 22,76000

BH4Y2000 u Part proporcional d'elements de subjecció per a
carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
suspesos

0,500      x 8,95000 = 4,47500

Subtotal: 31,51000 31,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10195

COST DIRECTE 38,40875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,40875
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P-204 EH4L21JD u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W
de potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntat a carril

Rend.: 1,000 166,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,26000 = 3,45200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55200 7,55200

Materials

BH4L21JD u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W
de potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
per a muntar a carril

1,000      x 158,81000 = 158,81000

Subtotal: 158,81000 158,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11328

COST DIRECTE 166,47528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,47528

P-205 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

Rend.: 1,000 59,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,26000 = 2,58900

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

Subtotal: 5,66400 5,66400

Materials

BH61RH4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 54,19000 = 54,19000

Subtotal: 54,19000 54,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08496

COST DIRECTE 59,93896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,93896

P-206 EHA1H5R4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís polièster, muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 45,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800
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Subtotal: 11,32800 11,32800

Materials

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents

1,000      x 1,48000 = 1,48000

BHA1H5R0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís polièster

1,000      x 32,34000 = 32,34000

Subtotal: 33,82000 33,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16992

COST DIRECTE 45,31792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,31792

P-207 EHB17564 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic
amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65,
muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 61,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,340 /R x 17,26000 = 5,86840

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,340 /R x 20,50000 = 6,97000

Subtotal: 12,83840 12,83840

Materials

BHB17560 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per
a 2 tubs fluorescents de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65

1,000      x 31,09000 = 31,09000

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 3,54000 = 3,54000

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

2,000      x 6,69000 = 13,38000

Subtotal: 48,01000 48,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19258

COST DIRECTE 61,04098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,04098

P-208 EHL8E63 u Luminaria de superficie para suspender o adosar
modelo FIL + LED OPAL SUS 2600 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER,
con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I, muntada suspesa.

Rend.: 1,000 205,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 20,50000 = 14,35000

Subtotal: 19,52800 19,52800

Materials

BHLFS01 u Luminaria de superficie para suspender o adosar
modelo FIL + LED OPAL SUS 2600 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER,
con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I.

1,000      x 141,00000 = 141,00000

BHLSA02 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC.
STEEL CABLE 4M NK, de la marca LAMP. Tipo
suspensión con cable de acero regulable hasta
4000mm de largo.

1,000      x 10,00000 = 10,00000

BHLSA01 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC.
ELEC 3P SUSP WH, de la marca LAMP. Tipo
alimentación con florón decorativo en color blanco y
cable eléctrico (3x1,5mm) de 4000mm de largo.

1,000      x 32,50000 = 32,50000

Subtotal: 183,50000 183,50000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 203,02800 = 2,03028

Subtotal: 2,03028 2,03028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29292

COST DIRECTE 205,35120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,35120

P-209 EHLFA01 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL +
LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
lacado en color blanco satinado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido
y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado
con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos
fases. Clase de aislamiento I. , muntada superficial.

Rend.: 1,000 191,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

Subtotal: 15,42800 15,42800

Materials

BHLFA01 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL +
LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
lacado en color blanco satinado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido
y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado
con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos
fases. Clase de aislamiento I.

1,000      x 174,32000 = 174,32000

Subtotal: 174,32000 174,32000
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Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 189,74800 = 1,89748

Subtotal: 1,89748 1,89748

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23142

COST DIRECTE 191,87690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,87690

P-210 EHLFA02 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL +
LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW GR, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
lacado en color gris satinado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido
y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado
con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos
fases. Clase de aislamiento I, muntada superficial.

Rend.: 1,000 299,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

Subtotal: 15,42800 15,42800

Materials

BHLFA02 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL +
LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
lacado en color blanco satinado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido
y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado
con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos
fases. Clase de aislamiento I.

1,000      x 281,12000 = 281,12000

Subtotal: 281,12000 281,12000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 296,54800 = 2,96548

Subtotal: 2,96548 2,96548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23142

COST DIRECTE 299,74490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,74490

P-211 EHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar
modelo FIL + LED OPAL SUS 3900 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER,
con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I, muntada suspesa

Rend.: 1,000 234,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 20,50000 = 14,35000

Subtotal: 19,52800 19,52800

Materials

BHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar
modelo FIL + LED OPAL SUS 3900 WW WH, de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER,
con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I.

1,000      x 170,08000 = 170,08000

BHLSA02 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC.
STEEL CABLE 4M NK, de la marca LAMP. Tipo
suspensión con cable de acero regulable hasta
4000mm de largo.

1,000      x 10,00000 = 10,00000

BHLSA01 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC.
ELEC 3P SUSP WH, de la marca LAMP. Tipo
alimentación con florón decorativo en color blanco y
cable eléctrico (3x1,5mm) de 4000mm de largo.

1,000      x 32,50000 = 32,50000

Subtotal: 212,58000 212,58000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 232,10800 = 2,32108

Subtotal: 2,32108 2,32108

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29292

COST DIRECTE 234,72200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,72200

P-212 EHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar
modelo FIL + LED OPAL SUS 6600 WW WH., de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER,
con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I. , muntada suspesa

Rend.: 1,000 249,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 20,50000 = 14,35000

Subtotal: 19,52800 19,52800

Materials

BHLSA02 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC.
STEEL CABLE 4M NK, de la marca LAMP. Tipo
suspensión con cable de acero regulable hasta
4000mm de largo.

1,000      x 10,00000 = 10,00000

BHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar
modelo FIL + LED OPAL SUS 6600 WW WH., de la
marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
pintado en color blanco mate con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER,
con temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP42, IK06. Clase de aislamiento I.

1,000      x 184,80000 = 184,80000
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BHLSA01 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC.
ELEC 3P SUSP WH, de la marca LAMP. Tipo
alimentación con florón decorativo en color blanco y
cable eléctrico (3x1,5mm) de 4000mm de largo.

1,000      x 32,50000 = 32,50000

Subtotal: 227,30000 227,30000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 246,82800 = 2,46828

Subtotal: 2,46828 2,46828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29292

COST DIRECTE 249,58920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,58920

P-213 EHLPS01 u Aplique de superficie de luz directa e indirecta para
adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED
700MM 2600 NW WH, de la marca LAMP.
Fabricado en extrusión de aluminio pintado en color
blanco mate y difusor de policarbonato glaseado.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de
color blanco cálido y equipo electrónico incorporado.
Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de
aislamiento I, muntada superficial.

Rend.: 1,000 131,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,26000 = 5,17800

Subtotal: 15,42800 15,42800

Materials

BHLPS01 u Aplique de superficie de luz directa e indirecta para
adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED
700MM 2600 NW WH, de la marca LAMP.
Fabricado en extrusión de aluminio pintado en color
blanco mate y difusor de policarbonato glaseado.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de
color blanco neutro y equipo electrónico incorporado.
Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de
aislamiento I.

1,000      x 114,60000 = 114,60000

Subtotal: 114,60000 114,60000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 130,02800 = 1,30028

Subtotal: 1,30028 1,30028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23142

COST DIRECTE 131,55970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,55970

P-214 EHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema,
amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

Rend.: 1,000 175,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,29000 = 3,45800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55800 7,55800

Materials

BHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema,
amb indicadors, per a connexió a carril DIN

1,000      x 167,60000 = 167,60000

Subtotal: 167,60000 167,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11337

COST DIRECTE 175,27137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,27137

P-215 EHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador, de 2 canals, per a
connexio a bus, amb accessoris de muntatge, muntat
i connectat

Rend.: 1,000 34,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,29000 = 2,59350

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

Subtotal: 5,66850 5,66850

Materials

BHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador de 2 canals, per a
connexio a bus, amb accessoris de muntatge

1,000      x 28,93000 = 28,93000

Subtotal: 28,93000 28,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08503

COST DIRECTE 34,68353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,68353

P-216 EHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador, de 4 canals, per a
connexio a bus, amb accessoris de muntatge, muntat
i connectat

Rend.: 1,000 53,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,29000 = 2,59350

Subtotal: 5,66850 5,66850

Materials

BHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador de 4 canals, per a
connexio a bus, amb accessoris de muntatge

1,000      x 48,04000 = 48,04000

Subtotal: 48,04000 48,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08503

COST DIRECTE 53,79353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,79353

P-217 EHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio
a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Rend.: 1,000 53,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

Subtotal: 9,44750 9,44750

Materials

BHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio
a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 43,74000 = 43,74000

Subtotal: 43,74000 43,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14171

COST DIRECTE 53,32921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,32921

P-218 EHV22000 u Sensor d'infrarojos, per a connexio a bus amb unitat
d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Rend.: 1,000 52,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

Subtotal: 9,44750 9,44750

Materials

BHV22000 u Sensor d'infrarojos, per a connexio a bus amb unitat
d'acoblador, amb accessoris de muntatge

1,000      x 43,04000 = 43,04000

Subtotal: 43,04000 43,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14171

COST DIRECTE 52,62921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,62921

P-219 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Rend.: 1,000 61,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500
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Subtotal: 9,44750 9,44750

Materials

BHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

1,000      x 51,95000 = 51,95000

Subtotal: 51,95000 51,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14171

COST DIRECTE 61,53921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,53921

P-220 EHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN, muntat i connectat

Rend.: 1,000 278,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,50000 = 61,50000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,29000 = 25,93500

Subtotal: 87,43500 87,43500

Materials

BHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN

1,000      x 189,46000 = 189,46000

Subtotal: 189,46000 189,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31153

COST DIRECTE 278,20653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,20653

P-221 EHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8
mm2 trenat i apantallat per parells, muntat en
canalització i connectat

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 20,50000 = 0,20500

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 17,29000 = 0,17290

Subtotal: 0,37790 0,37790

Materials

BHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8
mm2 trenat i apantallat per parells

1,050      x 0,80000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00567

COST DIRECTE 1,22357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22357
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P-222 EHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia
del sistema de regulació i xarxa ETHERNET, muntat
a carril DIN i connectat

Rend.: 1,000 1.395,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

Subtotal: 9,44750 9,44750

Materials

BHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia
del sistema de regulació i xarxa ETHERNET, per a
col.locar en carril DIN

1,000      x 1.385,60000 = 1.385,60000

Subtotal: 1.385,60000 1.385,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14171

COST DIRECTE 1.395,18921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.395,18921

P-223 EJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà, encastat a taulell

Rend.: 1,000 101,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 17,26000 = 1,72600

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 20,50000 = 8,20000

Subtotal: 9,92600 9,92600

Materials

BJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà

1,000      x 91,27000 = 91,27000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,06000 = 0,42650

Subtotal: 91,69650 91,69650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24815

COST DIRECTE 101,87065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,87065

P-224 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 212,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 20,50000 = 25,62500

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 17,26000 = 5,86840

Subtotal: 31,49340 31,49340
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Materials

BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

1,000      x 180,48000 = 180,48000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,06000 = 0,20472

Subtotal: 180,68472 180,68472

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78734

COST DIRECTE 212,96546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,96546

P-225 EJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

Rend.: 1,000 111,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 17,26000 = 2,58900

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 20,50000 = 12,30000

Subtotal: 14,88900 14,88900

Materials

BJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

1,000      x 96,22000 = 96,22000

Subtotal: 96,22000 96,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22334

COST DIRECTE 111,33234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,33234

P-226 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

Rend.: 1,000 66,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,26000 = 1,29450

Subtotal: 7,44450 7,44450

Materials

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

1,000      x 58,65000 = 58,65000

Subtotal: 58,65000 58,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11167

COST DIRECTE 66,20617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,20617
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P-227 EJ2ZA131 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets
roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

Rend.: 1,000 12,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,26000 = 1,29450

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 7,44450 7,44450

Materials

BJ2ZA131 u Aixeta de regulació mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada
roscada de 1/2´´

1,000      x 5,15000 = 5,15000

Subtotal: 5,15000 5,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11167

COST DIRECTE 12,70617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,70617

P-228 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

Rend.: 1,000 10,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,26000 = 1,29450

Subtotal: 7,44450 7,44450

Materials

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

1,000      x 3,29000 = 3,29000

Subtotal: 3,29000 3,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11167

COST DIRECTE 10,84617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,84617

P-229 EJ2ZE121BP7I u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida
roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´. Article: ref.
525543100 de la serie Varis de ROCA SANITARIO

Rend.: 1,000 14,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,26000 = 1,29450

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 7,44450 7,44450

Materials

BJ2ZE121B u Enllaç de 1/2´´ per a maniguets, ref. 525543100 de la
serie Varis de ROCA SANITARIO

1,000      x 7,06000 = 7,06000
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Subtotal: 7,06000 7,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11167

COST DIRECTE 14,61617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,61617

P-230 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 12,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

Subtotal: 4,96300 4,96300

Materials

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 7,14000 = 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07445

COST DIRECTE 12,17745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,17745

P-231 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

Subtotal: 4,96300 4,96300

Materials

BJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 1,35000 = 1,35000

Subtotal: 1,35000 1,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07445

COST DIRECTE 6,38745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38745

P-232 EJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 17,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,26000 = 1,29450
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A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 20,50000 = 8,20000

Subtotal: 9,49450 9,49450

Materials

BJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 50 mm,
per a connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 7,58000 = 7,58000

Subtotal: 7,58000 7,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14242

COST DIRECTE 17,21692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,21692

P-233 EJ38A7FG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,26000 = 0,86300

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 4,96300 4,96300

Materials

BJ38A7FG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de
diàmetre 50 mm, per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 3,66000 3,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07445

COST DIRECTE 8,69745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69745

P-234 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 207,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 19,84000 = 19,84000

Subtotal: 19,84000 19,84000

Materials

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 187,17000 = 187,17000

Subtotal: 187,17000 187,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29760

COST DIRECTE 207,30760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,30760
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EJ7129M5 u Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm,
de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat,
amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada

Rend.: 1,000 3.076,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,84000 = 39,68000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,90000 = 33,80000

Subtotal: 73,48000 73,48000

Materials

BJ71FG00 u Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm,
de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat,
amb anelles de reforç

4,000      x 750,40000 = 3.001,60000

Subtotal: 3.001,60000 3.001,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,83700

COST DIRECTE 3.076,91700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.076,91700

P-236 EJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 185,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,275 /R x 17,26000 = 4,74650

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,100 /R x 20,50000 = 22,55000

Subtotal: 27,29650 27,29650

Materials

BJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

1,000      x 157,88000 = 157,88000

Subtotal: 157,88000 157,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68241

COST DIRECTE 185,85891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,85891

P-237 EL26FG00 u Treballs de substitució de 4 portes d'ascensor batents
de planta per portes telescòpiques automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles corredisses de planxa
d'acer, acabat lacat, color a definir per la DF, amb
sistema d'obertura i tancament automatitzat amb els
corresponents sistemes de seguretat. Inclou la
substitució de la porta de la cabina i de les botoneres
de planta per complir accessibilitat. Inclou els treballs
de paleteria i els repassos d'acabats dels paraments.

Rend.: 1,000 3.366,48 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 16,000 /R x 17,29000 = 276,64000

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 20,50000 = 328,00000

Subtotal: 604,64000 604,64000

Materials

BL3MFG00 u Porta automàtica d'obertura lateral de 2 fulles
corredisses de planxa d'acer lacat, color a definir per
la DF, amb sistema d'obertura i tancament
automatitzat amb els corresponents sistemes de
seguretat. Inclou botonera de planta; i material per a
executar treballs de repassos d'acabats de
paraments interiors.

4,000      x 685,17000 = 2.740,68000

Subtotal: 2.740,68000 2.740,68000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 21,16240

COST DIRECTE 3.366,48240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.366,48240

P-238 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia
mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou
fixacions, proteccions i connexionat

Rend.: 1,000 7.212,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 17,29000 = 138,32000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 20,50000 = 164,00000

Subtotal: 302,32000 302,32000

Materials

BLV1FG00 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia
mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou
fixacions, proteccions i connexionat

1,000      x 6.900,00000 = 6.900,00000

Subtotal: 6.900,00000 6.900,00000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 10,58120

COST DIRECTE 7.212,90120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.212,90120

P-239 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000 28,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 20,50000 = 4,92000

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,29000 = 4,14960

Subtotal: 9,06960 9,06960

Materials

BM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,

1,000      x 18,76000 = 18,76000
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amb base de superfície

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 19,15000 19,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13604

COST DIRECTE 28,35564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,35564

P-240 EM121A06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 354,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 20,50000 = 41,00000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,29000 = 34,58000

Subtotal: 75,58000 75,58000

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,73000 = 0,73000

BM121A00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000      x 276,78000 = 276,78000

Subtotal: 277,51000 277,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13370

COST DIRECTE 354,22370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,22370

P-241 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior

Rend.: 1,000 61,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,29000 = 4,14960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 20,50000 = 4,92000

Subtotal: 9,06960 9,06960

Materials

BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

1,000      x 51,93000 = 51,93000

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,65000 = 0,65000
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Subtotal: 52,58000 52,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13604

COST DIRECTE 61,78564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,78564

P-242 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons
la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

Rend.: 1,000 135,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,29000 = 4,14960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 20,50000 = 4,92000

Subtotal: 9,06960 9,06960

Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,65000 = 0,65000

BM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons
la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

1,000      x 125,90000 = 125,90000

Subtotal: 126,55000 126,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13604

COST DIRECTE 135,75564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,75564

P-243 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 18,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 20,50000 = 4,92000

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,29000 = 4,14960

Subtotal: 9,06960 9,06960

Materials

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment

1,000      x 9,00000 = 9,00000

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 9,33000 9,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13604

COST DIRECTE 18,53564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,53564

P-244 EM235BAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

Rend.: 1,000 365,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 20,50000 = 30,75000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,29000 = 25,93500

Subtotal: 56,68500 56,68500

Materials

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,67000 = 0,67000

BM235BAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada

1,000      x 307,36000 = 307,36000

Subtotal: 308,03000 308,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85028

COST DIRECTE 365,56528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,56528

P-245 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 51,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,29000 = 3,45800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 7,55800 7,55800

Materials

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 43,86000 = 43,86000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 44,21000 44,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11337

COST DIRECTE 51,88137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,88137

P-246 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 89,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,29000 = 3,45800

Subtotal: 7,55800 7,55800

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 81,85000 = 81,85000

Subtotal: 82,20000 82,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11337

COST DIRECTE 89,87137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,87137

P-247 EMD1A631 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació
12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-2-2, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 91,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

Subtotal: 9,44750 9,44750

Materials

BMD1A630 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació
12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-2-2

1,000      x 82,28000 = 82,28000

Subtotal: 82,28000 82,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14171

COST DIRECTE 91,86921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,86921
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P-248 EMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima
operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb
contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils
de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb
certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6,
col·locat

Rend.: 1,000 45,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,29000 = 8,64500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

Subtotal: 18,89500 18,89500

Materials

BMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima
operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb
contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils
de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb
certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

1,000      x 26,52000 = 26,52000

Subtotal: 26,52000 26,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28343

COST DIRECTE 45,69843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,69843

P-249 EMD3UA10 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64
zones, possibilitat de fer fins a 4 particions, sortides
de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor
telefònic integrat, alimentació 230 V, inclosa una
bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una
tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta
de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb
teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb
grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada

Rend.: 1,000 1.039,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,29000 = 34,58000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 20,50000 = 82,00000

Subtotal: 116,58000 116,58000

Materials

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 1,000      x 14,76000 = 14,76000

BMDBU010 u Targeta de comunicacions per a central de seguretat,
amb 2 sortides RS 232 (connexió i impressora), amb
certificat de seguretat de grau 3

1,000      x 223,62000 = 223,62000

BMDBU020 u Targeta de comunicacions per a central de seguretat,
protocol de comunicacions IP, configurable mitjançant
navegador web, amb certificat de seguretat de grau 3

1,000      x 223,62000 = 223,62000

BMDCU120 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de
2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 16 àrees,

1,000      x 148,90000 = 148,90000
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bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-3

BMD3UA10 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64
zones, possibilitat de fer fins a 4 particions, sortides
de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor
telefònic integrat, alimentació 230 V, amb grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1

1,000      x 310,01000 = 310,01000

Subtotal: 920,91000 920,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74870

COST DIRECTE 1.039,23870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.039,23870

P-250 EMD4UA10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida
acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12
Vcc, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

Rend.: 1,000 49,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,29000 = 17,29000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000

Subtotal: 37,79000 37,79000

Materials

BMD4UA10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida
acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12
Vcc, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315

1,000      x 11,26000 = 11,26000

Subtotal: 11,26000 11,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56685

COST DIRECTE 49,61685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,61685

P-251 EMD4UC10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat, amb protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida
acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 12
Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh
(inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb
grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau
de protecció IP 55, col·locada

Rend.: 1,000 143,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,29000 = 25,93500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 20,50000 = 30,75000

Subtotal: 56,68500 56,68500

Materials
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BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 1,000      x 11,06000 = 11,06000

BMD4UC10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat, amb protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida
acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 12
Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh
(inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb
grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau
de protecció IP 55

1,000      x 74,54000 = 74,54000

Subtotal: 85,60000 85,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85028

COST DIRECTE 143,13528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,13528

P-252 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 +
2x0.75 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,29000 = 0,25935

Subtotal: 0,56685 0,56685

Materials

BMD62620 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 +
2x0.75 mm2

1,050      x 0,69000 = 0,72450

Subtotal: 0,72450 0,72450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 1,29985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29985

P-253 EMDWC002 u Caixa per a teclat digital, muntada superficialment Rend.: 1,000 52,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,29000 = 2,59350

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 20,50000 = 3,69000

Subtotal: 6,28350 6,28350

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,17000 = 0,34000

BMDWC002 u Caixa amb teclat digital, per a muntar superficialment 1,000      x 45,40000 = 45,40000

Subtotal: 45,74000 45,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09425

COST DIRECTE 52,11775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,11775
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P-254 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 13,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 20,50000 = 3,07500

Subtotal: 3,07500 3,07500

Materials

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 2,01000 = 1,80900

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix

1,000      x 8,34000 = 8,34000

Subtotal: 10,14900 10,14900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04613

COST DIRECTE 13,27013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,27013

P-255 EMSBCVA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 630x210 mm2 de panell
de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 20,50000 = 8,20000

Subtotal: 8,20000 8,20000

Materials

BMSBCVA0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 630x210 mm2 de panell
de polipropilè d'1,5 mm de gruix

1,000      x 12,95000 = 12,95000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,000      x 0,10000 = 0,60000

Subtotal: 13,55000 13,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12300

COST DIRECTE 21,87300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87300

P-256 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,29000 = 2,85285

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 20,50000 = 3,38250

Subtotal: 6,23535 6,23535



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

Materials

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 5,51000 = 5,51000

Subtotal: 5,51000 5,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09353

COST DIRECTE 11,83888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83888

P-257 EN317324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 46,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 17,29000 = 6,48375

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 20,50000 = 7,68750

Subtotal: 14,17125 14,17125

Materials

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000      x 32,43000 = 32,43000

Subtotal: 32,43000 32,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21257

COST DIRECTE 46,81382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,81382

P-258 EN319327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 84,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,29000 = 5,18700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 11,33700 11,33700

Materials

BN319320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de PN i preu alt

1,000      x 72,85000 = 72,85000

Subtotal: 72,85000 72,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17006

COST DIRECTE 84,35706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,35706
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P-259 ENB17327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 144,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

Subtotal: 9,44750 9,44750

Materials

BNB17320 u Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 135,03000 = 135,03000

Subtotal: 135,03000 135,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14171

COST DIRECTE 144,61921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,61921

P-260 ENXA1112 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra
incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal
nominal i 40 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una
bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de
potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm,
amb una bomba jockey de 0.75 kW de potència,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de
la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i
maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència
energètica de la bomba principal IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 2.344,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,50000 = 61,50000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 17,29000 = 51,87000

Subtotal: 113,37000 113,37000

Materials

BNXA1112 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra
incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal
nominal i 40 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una
bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de
potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm,
amb una bomba jockey de 0.75 kW de potència,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de
la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i
maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència
energètica de la bomba principal IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009

1,000      x 2.228,98000 = 2.228,98000

Subtotal: 2.228,98000 2.228,98000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70055

COST DIRECTE 2.344,05055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.344,05055

P-261 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,29000 = 0,25935

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

Subtotal: 0,56685 0,56685

Materials

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 0,96000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 1,58335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58335

P-262 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,29000 = 0,25935

Subtotal: 0,56685 0,56685

Materials

BP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 2,00000 = 2,10000

Subtotal: 2,10000 2,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 2,67535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67535
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P-263 EP43CUSB m Cable USB, col·locat sota tub o canal Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,29000 = 0,25935

Subtotal: 0,56685 0,56685

Materials

BP43USB m Cable USB 1,000      x 2,75000 = 2,75000

Subtotal: 2,75000 2,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 3,32535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32535

P-264 EP43F431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària,
col·locat

Rend.: 1,000 10,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 17,29000 = 0,51870

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 20,50000 = 0,61500

Subtotal: 1,13370 1,13370

Materials

BP43F430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

1,000      x 9,66000 = 9,66000

Subtotal: 9,66000 9,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01701

COST DIRECTE 10,81071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81071

P-265 EP43HDMI m Cable HDMI, col·locat sota tub o canal Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,29000 = 0,25935

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,50000 = 0,30750

Subtotal: 0,56685 0,56685

Materials

BP43HDMI m Cable HDMI 1,050      x 2,95000 = 3,09750

Subtotal: 3,09750 3,09750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00850

COST DIRECTE 3,67285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67285

P-266 EP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable
de parells, connectat al cable

Rend.: 1,000 2,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,50000 = 2,05000

Subtotal: 2,05000 2,05000

Materials

BP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable
de parells

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03075

COST DIRECTE 2,55075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55075

P-267 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de
mòdul estret

Rend.: 1,000 15,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 20,50000 = 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000

Materials

BP73J1B0 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

1,000      x 10,40000 = 10,40000

BP7ZSR10 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per
a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1
mòdul estret i sobre panells d'armaris

1,000      x 1,67000 = 1,67000

Subtotal: 12,07000 12,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05535

COST DIRECTE 15,81535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,81535

P-268 EP74Q511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 38
unitats d'alçària, de 1800 x 600 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura desmuntable, col·locat

Rend.: 1,000 566,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,29000 = 17,29000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000

Subtotal: 37,79000 37,79000

Materials

BP74Q510 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´,
de 38 unitats d'alçària, de 1800x600x800 mm (alçària
x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura desmuntable

1,000      x 528,14000 = 528,14000

Subtotal: 528,14000 528,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56685

COST DIRECTE 566,49685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 566,49685

P-269 EP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V, col·locat i connectat

Rend.: 1,000 506,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,29000 = 34,58000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 20,50000 = 41,00000

Subtotal: 75,58000 75,58000

Materials

BP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V

1,000      x 430,00000 = 430,00000

Subtotal: 430,00000 430,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13370

COST DIRECTE 506,71370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,71370

P-270 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb
norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de
seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat
superficialment i connectat

Rend.: 1,000 288,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 20,50000 = 82,00000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 17,29000 = 69,16000

Subtotal: 151,16000 151,16000
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Materials

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma
IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA
i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE
802.3 af, per a ús interior

1,000      x 135,07000 = 135,07000

Subtotal: 135,07000 135,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,26740

COST DIRECTE 288,49740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,49740

P-271 EP7EZ995 u Salicru SLC Twin RT2 SAI On-line 3000 VA, instal·lat Rend.: 1,000 893,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 20,50000 = 9,22500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

Subtotal: 13,54750 13,54750

Materials

BP7EZ995 u SAI Salicru SLC Twin RT2 SAI On-line 3000 VA 1,000      x 879,34000 = 879,34000

Subtotal: 879,34000 879,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20321

COST DIRECTE 893,09071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 893,09071

P-272 EP7EZ996 u Disc dur 6TB WD60EFAX WD RED Rend.: 1,000 217,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 20,50000 = 9,22500

Subtotal: 13,54750 13,54750

Materials

BP7EZ996 u Disc dur 6TB WD60EFAX WD RED 1,000      x 203,80000 = 203,80000

Subtotal: 203,80000 203,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20321

COST DIRECTE 217,55071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,55071

P-273 EP7EZ997 u RS819 de Synology, NAS 4 bahías Rack - Realtek
RTD1296 4 núcleos 1.4GHz, 2GB DDR4 un servidor
NAS en formato rack muy compacto con 4 bahías
para discos duros y ampliable hasta 8 bahías.

Rend.: 1,000 669,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 20,50000 = 9,22500

Subtotal: 13,54750 13,54750

Materials

BP7EZ997 u RS819 de Synology, NAS 4 bahías Rack - Realtek
RTD1296 4 núcleos 1.4GHz, 2GB DDR4 un servidor
NAS en formato rack muy compacto con 4 bahías
para discos duros y ampliable hasta 8 bahías.

1,000      x 655,82000 = 655,82000

Subtotal: 655,82000 655,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20321

COST DIRECTE 669,57071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 669,57071

P-274 EP7EZ998 u Regleta de alimentación para rack 19´´
specificaciones:

Instalación horizontal 1U
Tomas de salida: 8 x DIN49440
Longitud del cable: 1,8 m
Corriente: 16A
Tensión nominal: 250 V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 3500W
Encienda el interruptor de encendido / apagado
Color: Negro

Rend.: 1,000 21,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,50000 = 5,12500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

Subtotal: 9,44750 9,44750

Materials

BP7EZ998 u Regleta de alimentación para rack 19´´
specificaciones:

Instalación horizontal 1U
Tomas de salida: 8 x DIN49440
Longitud del cable: 1,8 m
Corriente: 16A
Tensión nominal: 250 V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 3500W
Encienda el interruptor de encendido / apagado
Color: Negro

1,000      x 12,35000 = 12,35000

Subtotal: 12,35000 12,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14171

COST DIRECTE 21,93921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,93921

P-275 EP7EZ999 u Patch panel rack 1U 24 x Rj45 Cat6A Modular Vacio
con retenedor, BL0340
Panel Categoria 6A de 24 puertos RJ45 tipo tipo
Keystone construido en acero, diseñado para la
distribución de cableado de categoría 6A de redes de

Rend.: 1,000 102,03 €
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área local de lata densidad. Instalable en armarios
rack de 19´´. El sistema constituye una manera
sencilla de organizar el cableado excediendo las
especificaciones de las normativas.

Características Patch panel rack 1U con retenedor
Cat 6A UTP 24 puertos RJ45 Blueline
Panel de conexiónde con 24 puertos RJ45 para
instalación en Rack de 19” y enformato de 1U.
Frontal modular con retenedor trasero de cable
independiente.
Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta
con retenedor plástico para facilitar la identificación.
Rápida y sencilla instalación mediante herramientas
de crimpado 110 IDC.
Idóneo para integración con latiguillos y módulos
Cat.6A (Específico en sistemas BlueLine Link 10G).
El cableado queda asegurado mediante retenedores
en la bandeja posterior, la cual soporta y facilita la
organización de lo senlaces hacia los repartidores del
rack.
Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de
campos magnéticos y eléctricos.
Resistente a impactos y al degradado gracias a su
construcción en acero contratamiento anticorrosión.
Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y
reordenación de enlaces, permitiendo el poder
rehacer el conexionado individual hasta en 25
ocasiones.
Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y
26AWG (0.64,0.5y0.4mm).
Supera las especificaciones de los estándares ISO y
TIA /EIA para Categoría 6A

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,29000 = 34,58000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 20,50000 = 41,00000

Subtotal: 75,58000 75,58000

Materials

BP7EZ999 u Patch panel rack 1U 24 x Rj45 Cat6A Modular  Vacio
con retenedor, BL0340
Panel Categoria 6A de 24 puertos RJ45 tipo tipo
Keystone construido en acero, diseñado para la
distribución de cableado de categoría 6A de redes de
área local de lata densidad. Instalable en armarios
rack de 19´´. El sistema constituye una manera
sencilla de organizar el cableado excediendo las
especificaciones de las normativas.

Características Patch panel rack 1U con retenedor
Cat 6A UTP 24 puertos RJ45 Blueline
Panel de conexiónde con 24 puertos RJ45 para
instalación en Rack de 19” y enformato de 1U.
Frontal modular con retenedor trasero de cable
independiente.
Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta

1,000      x 25,32000 = 25,32000
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con retenedor plástico para facilitar la identificación.
Rápida y sencilla instalación mediante herramientas
de crimpado 110 IDC.
Idóneo para integración con latiguillos y módulos
Cat.6A (Específico en sistemas BlueLine Link 10G).
El cableado queda asegurado mediante retenedores
en la bandeja posterior, la cual soporta y facilita la
organización de lo senlaces hacia los repartidores del
rack.
Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de
campos magnéticos y eléctricos.
Resistente a impactos y al degradado gracias a su
construcción en acero contratamiento anticorrosión.
Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y
reordenación de enlaces, permitiendo el poder
rehacer el conexionado individual hasta en 25
ocasiones.
Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y
26AWG (0.64,0.5y0.4mm).
Supera las especificaciones de los estándares ISO y
TIA /EIA para Categoría 6A

Subtotal: 25,32000 25,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13370

COST DIRECTE 102,03370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,03370

P-276 EPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb
sensor CMOS de 1/2.8'', elements de 2560 × 1400,
resolució 4 megapixels, sensibilitat de 0,01 lux a F2.8,
muntura C / CS, alimentació POE, relació
senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum,
AES, ATW,Salida Ethernet 10/100M,
Almacenamiento NAS: soporta NFS, SMB/CIFS,
muntada i fixada en el interior de carcassa

Rend.: 1,000 131,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,29000 = 8,64500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,50000 = 10,25000

Subtotal: 18,89500 18,89500

Materials

BPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb
sensor CMOS de 1/2.8'', elements de 2560 × 1400,
resolució 4 megapixels, sensibilitat de 0,01 lux a F2.8,
muntura C / CS, alimentació POE, relació
senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum,
AES, ATW,Salida Ethernet 10/100M,
Almacenamiento NAS: soporta NFS, SMB/CIFS, per
a muntar en carcassa

1,000      x 112,16000 = 112,16000

Subtotal: 112,16000 112,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28343

COST DIRECTE 131,33843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,33843
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P-277 EQ51FG00 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm
de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament.
Inclou part proporcional de sòcol de 40x10mm.

Rend.: 1,000 152,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 19,84000 = 19,84000

Subtotal: 28,29000 28,29000

Materials

BQ514A80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

1,000      x 64,73000 = 64,73000

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

3,500      x 16,61000 = 58,13500

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 79,82510 = 0,42307

Subtotal: 123,28807 123,28807

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70725

COST DIRECTE 152,28532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,28532

P-278 EQ5Z12A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural
granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

Rend.: 1,000 100,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012R000 h Oficial 1a marbrista 5,000 /R x 19,84000 = 99,20000

Subtotal: 99,20000 99,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48800

COST DIRECTE 100,68800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,68800

P-279 EQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de
25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 92,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 19,84000 = 29,76000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,90000 = 25,35000

Subtotal: 55,11000 55,11000

Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,000      x 6,23000 = 31,15000
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,045      x 92,80740 = 4,17633

Subtotal: 35,32633 35,32633

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,92885

COST DIRECTE 92,36518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,36518

P-280 H152B6B1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en
voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates
de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al
parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m
d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post
de fusta, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 18,37000 18,37000

Materials

B15Z6AA7 u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en
voladís, per a fixar a parament vertical, amb muntant
metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

0,400      x 4,80000 = 1,92000

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,200      x 5,60000 = 1,12000

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,001      x 276,23000 = 0,27623

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

7,000      x 0,38000 = 2,66000

Subtotal: 6,13030 6,13030

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18370

COST DIRECTE 24,68400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68400

P-281 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 20,50000 = 1,64000

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 17,29000 = 2,76640
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Subtotal: 4,40640 4,40640

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 36,93000 = 1,47720

Subtotal: 1,47720 1,47720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06610

COST DIRECTE 5,94970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94970

P-282 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,10000

P-283 K121U01S m Amortització diària de protecció col·lectiva amb
plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb
base de taulons i llates de fusta sobre carteles
metàl·liques ancorades al parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb
travesser superior i travesser intermedi de tauló de
fusta, sócol de post de fusta.

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,10000 = 0,10000
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Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,10000

P-284 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 109,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,375 /R x 16,90000 = 107,73750

Subtotal: 107,73750 107,73750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,61606

COST DIRECTE 109,35356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,35356

P-285 K2148834 m3 Enderroc de cèrcol de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 111,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 17,56000 = 52,68000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,530 /R x 20,18000 = 10,69540

Subtotal: 80,27540 80,27540

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 17,59000 = 26,38500

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,530 /R x 7,47000 = 3,95910

Subtotal: 30,34410 30,34410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20413

COST DIRECTE 111,82363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,82363

K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans
manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 157,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 16,90000 = 135,20000

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 1,000 /R x 19,84000 = 19,84000

Subtotal: 155,04000 155,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,32560

COST DIRECTE 157,36560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,36560

P-286 K214FG00 ut Desmuntatge de cap de biga encastada; neteja amb
aire a pressió de restes per a deixar preparat per a
posterior reconstitució de mur, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,90000 = 4,22500

Subtotal: 4,22500 4,22500

Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x 17,44000 = 4,36000

Subtotal: 4,36000 4,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06338

COST DIRECTE 8,64838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,64838

P-287 K214FG02 m2 Desmuntatge de tarima de fusta contralaminada, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500

Subtotal: 5,16900 5,16900

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,150 /R x 3,65000 = 0,54750

Subtotal: 0,54750 0,54750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07754

COST DIRECTE 5,79404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79404

P-288 K214FG03 ut Enderroc puntual de forjat en la zona d'entrebigat per
a la formació de muntant de pas d'instal·lacions entre
plantes, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou treballs de
repàs i acabat del perímetre

Rend.: 1,000 60,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 19,84000 = 29,76000
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A0140000 h Manobre 0,750 /R x 16,90000 = 12,67500

Subtotal: 42,43500 42,43500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 17,59000 = 17,59000

Subtotal: 17,59000 17,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63653

COST DIRECTE 60,66153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,66153

P-289 K214FG04 m Desmuntatge de biga de fusta laminada, amb mitjans
manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material per a posterior recol·locació.

Rend.: 1,000 27,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 17,56000 = 12,29200

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,90000 = 11,83000

Subtotal: 24,12200 24,12200

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,700 /R x 3,65000 = 2,55500

Subtotal: 2,55500 2,55500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36183

COST DIRECTE 27,03883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,03883

P-290 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou marcat de l'enderroc amb tall amb serra de
dics; i treballs de repàs i acabat del mur.

Rend.: 1,000 104,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,90000 = 50,70000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,56000 = 35,12000

Subtotal: 85,82000 85,82000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 17,59000 = 17,59000

Subtotal: 17,59000 17,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28730

COST DIRECTE 104,69730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,69730
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P-291 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament. Inclou càrrega manual
de runa generada sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 16,90000 = 9,29500

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,84000 = 3,96800

Subtotal: 13,26300 13,26300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19895

COST DIRECTE 13,46195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,46195

P-292 K215FG00 m2 Enderroc complet de coberta inclinada amb
recuperació de bisells per a posterior reutilització,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 10,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,90000 = 10,14000

Subtotal: 10,14000 10,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15210

COST DIRECTE 10,29210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,29210

P-293 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,90000 = 5,91500

Subtotal: 5,91500 5,91500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08873

COST DIRECTE 6,00373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00373

P-294 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 17,56000 = 5,26800

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

Subtotal: 10,33800 10,33800

Maquinària
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C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,69000 = 1,10700

Subtotal: 1,10700 1,10700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15507

COST DIRECTE 11,60007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60007

P-295 K216FG00 ut Desmuntatge i enretirada de cancell d'accés, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 34,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,90000 = 33,80000

Subtotal: 33,80000 33,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50700

COST DIRECTE 34,30700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,30700

P-296 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,90000 = 4,22500

Subtotal: 4,22500 4,22500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06338

COST DIRECTE 4,28838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28838

P-297 K218FG00 m2 Repicat de revestiment interior (enguixat, arrebossat,
enrajolats, etc.) amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07605

COST DIRECTE 5,14605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14605

P-298 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07605

COST DIRECTE 5,14605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14605

P-299 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,90000 = 1,69000

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600

Subtotal: 3,44600 3,44600

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,59000 = 0,87950

Subtotal: 0,87950 0,87950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05169

COST DIRECTE 4,37719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37719

P-300 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 8,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 8,45000 8,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12675

COST DIRECTE 8,57675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,57675

P-301 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de
fusta vidriada o de reixa tipus simple torsió, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 17,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 16,90000 16,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25350

COST DIRECTE 17,15350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15350

P-302 K21AFG02 u Desmuntatge de porta exterior d'acer, bastiment i
accessoris, aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor. Grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 83,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,800 /R x 16,90000 = 47,32000

Subtotal: 47,32000 47,32000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 51,05000 = 35,73500

Subtotal: 35,73500 35,73500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70980

COST DIRECTE 83,76480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,76480

P-303 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 16,90000 = 2,36600

Subtotal: 2,36600 2,36600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03549

COST DIRECTE 2,40149
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40149

P-304 K21E5411 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o
unitat compacta de climatització d'expansió directa de
10 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 28,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 20,50000 = 15,37500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 17,26000 = 12,94500

Subtotal: 28,32000 28,32000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42480

COST DIRECTE 28,74480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,74480

P-305 K21EA711 u Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió
directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW
com a màxim, muntada superficialment o prèviament
desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,450 /R x 20,50000 = 9,22500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,450 /R x 17,26000 = 7,76700

Subtotal: 16,99200 16,99200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25488

COST DIRECTE 17,24688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,24688

P-306 K21GFG00 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les
instal·lacions existents afectades pels treballs
d'intervenció contemplats al present projecte, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,067 71,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 17,26000 = 16,17619

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 20,50000 = 19,21275

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 17,26000 = 16,17619

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,50000 = 19,21275

Subtotal: 70,77788 70,77788

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06167

COST DIRECTE 71,83955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,83955

P-307 K21GFG02 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les
instal·lacions existents afectades pels treballs
d'intervenció contemplats al present projecte, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,067 71,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 17,26000 = 16,17619

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 20,50000 = 19,21275

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,50000 = 19,21275

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 17,26000 = 16,17619
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Subtotal: 70,77788 70,77788

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06167

COST DIRECTE 71,83955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,83955

P-308 K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
estesa sobre safates o canals, conductors de coure o
alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o
multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0555 /R x 20,50000 = 1,13775

Subtotal: 1,13775 1,13775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01707

COST DIRECTE 1,15482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15482

P-309 K21GU025 u Desmuntatge per a substitució d'armari mural
metàl·lic o de material sintètic, de mides entre
300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 38,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 17,26000 = 17,26000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000

Subtotal: 37,76000 37,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56640

COST DIRECTE 38,32640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,32640

P-310 K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
de distribució d'aigua superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,50000 = 2,05000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,29000 = 1,72900

Subtotal: 3,77900 3,77900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05669

COST DIRECTE 3,83569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83569

P-311 K21QFG00 ut Desplaçament de teules amb mitjans manuals i aplec
en el mateix pati, sense incloure embalatges.

Rend.: 1,000 137,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 16,90000 = 135,20000

Subtotal: 135,20000 135,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,02800

COST DIRECTE 137,22800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,22800

P-312 K21QFG01 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització (sense
incloure embalatges) o càrrega manual sobre camió o
contenidor, a definir per la part promotora.

Rend.: 1,000 8,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 8,45000 8,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12675

COST DIRECTE 8,57675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,57675

P-313 K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 25,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,90000 = 25,35000

Subtotal: 25,35000 25,35000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25350

COST DIRECTE 25,60350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,60350

P-314 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 16,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 16,04000 = 16,04000
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Subtotal: 16,04000 16,04000

COST DIRECTE 16,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,04000

P-315 K43G5132 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm
de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
1, muntada sobre suports

Rend.: 1,000 1.025,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 20,20000 = 121,20000

A013A000 h Ajudant fuster 3,000 /R x 17,42000 = 52,26000

Subtotal: 173,46000 173,46000

Materials

B43GL310 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

1,000      x 849,89000 = 849,89000

Subtotal: 849,89000 849,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,60190

COST DIRECTE 1.025,95190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.025,95190

P-316 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 20,18000 = 0,40360

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 17,35000 = 0,34700

Subtotal: 0,75060 0,75060

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,50000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01877

COST DIRECTE 1,93937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93937

P-317 K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge 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

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 20,18000 = 0,30270

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 17,35000 = 0,26025

Subtotal: 0,56295 0,56295

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,50000 = 0,05250

Subtotal: 0,05250 0,05250

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,18000 = 1,18000

Subtotal: 1,18000 1,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01407

COST DIRECTE 1,80952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80952

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,014 /R x 19,84000 = 0,27776

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 16,90000 = 0,23660

Subtotal: 0,51436 0,51436

Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01286

COST DIRECTE 1,51722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51722

P-318 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,013 /R x 17,35000 = 0,22555

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,023 /R x 20,18000 = 0,46414

Subtotal: 0,68969 0,68969

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,50000 = 0,08050

Subtotal: 0,08050 0,08050

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01724

COST DIRECTE 1,88743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88743

K44Z5A25 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

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 20,18000 = 1,00900

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 17,35000 = 0,86750

Subtotal: 1,87650 1,87650

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,50000 = 0,17500

Subtotal: 0,17500 0,17500

Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb

1,000      x 1,41000 = 1,41000
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soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Subtotal: 1,41000 1,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02815

COST DIRECTE 3,48965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48965

P-319 K458FG00 m3 Formació de dau de formigó, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 119,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,403 /R x 16,90000 = 6,81070

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 19,84000 = 2,00384

Subtotal: 8,81454 8,81454

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 174,42000 = 29,30256

Subtotal: 29,30256 29,30256

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,075      x 75,67000 = 81,34525

Subtotal: 81,34525 81,34525

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22036

COST DIRECTE 119,68271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,68271

K45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 101,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,248 /R x 16,90000 = 4,19120

Subtotal: 4,19120 4,19120

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 174,42000 = 17,96526

Subtotal: 17,96526 17,96526

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 77,90000 = 79,45800

Subtotal: 79,45800 79,45800
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10478

COST DIRECTE 101,71924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,71924

K4B9D666 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 19,84000 = 0,35712

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 17,29000 = 0,31122

Subtotal: 0,66834 0,66834

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,37000 = 0,01644

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,52000 = 1,82400

Subtotal: 1,84044 1,84044

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01003

COST DIRECTE 2,51881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51881

K4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 19,84000 = 0,35712

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 17,29000 = 0,31122

Subtotal: 0,66834 0,66834

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,89000 = 2,26800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,37000 = 0,01644

Subtotal: 2,28444 2,28444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01003

COST DIRECTE 2,96281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96281

K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Rend.: 1,000 15,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,90000 = 6,76000

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 19,84000 = 7,93600

Subtotal: 14,69600 14,69600

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,0448      x 1,53000 = 0,06854

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,250      x 0,38000 = 0,47500

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,006      x 11,14000 = 0,06684

Subtotal: 0,61038 0,61038

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36740

COST DIRECTE 15,67378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67378

P-320 K4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret de 5
N/mm2

Rend.: 1,000 259,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 16,90000 = 59,15000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,900 /R x 19,84000 = 136,89600

Subtotal: 196,04600 196,04600

Materials

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

235,440      x 0,20000 = 47,08800

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1289      x 85,59460 = 11,03314

Subtotal: 58,12114 58,12114

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,90115

COST DIRECTE 259,06829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,06829

P-321 K4F2FG00 m3 Reconstitució de paret/mur estructural per a revestir
amb maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4
(10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 6 N/mm2

Rend.: 1,000 259,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,300 /R x 16,90000 = 55,77000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,600 /R x 19,84000 = 130,94400
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Subtotal: 186,71400 186,71400

Materials

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

227,810      x 0,20000 = 45,56200

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1619      x 138,55618 = 22,43225

Subtotal: 67,99425 67,99425

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,66785

COST DIRECTE 259,37610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,37610

K4F64PGE m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista,
col·locat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 46,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,625 /R x 16,90000 = 10,56250

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,250 /R x 19,84000 = 24,80000

Subtotal: 35,36250 35,36250

Materials

B0F14242 u Maó massís d'elaboració manual R-15, de
290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

26,000      x 0,38000 = 9,88000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 92,80740 = 0,58469

Subtotal: 10,46469 10,46469

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,06088

COST DIRECTE 46,88807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,88807

P-322 K4F7NK11 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

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 16,90000 = 3,71800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 19,84000 = 4,36480

Subtotal: 8,08280 8,08280

Materials

B4F7NK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,05 m de llargària, per a revestir

1,000      x 5,40000 = 5,40000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 11,14000 = 0,11251
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Subtotal: 5,51251 5,51251

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20207

COST DIRECTE 13,79738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79738

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

Rend.: 1,000 616,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,312 /R x 16,90000 = 89,77280

A0122000 h Oficial 1a paleta 13,125 /R x 19,84000 = 260,40000

Subtotal: 350,17280 350,17280

Materials

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

625,900      x 0,34000 = 212,80600

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,3497      x 138,55618 = 48,45310

Subtotal: 261,25910 261,25910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,25259

COST DIRECTE 616,68449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,68449

P-323 K4GRFG01 m3 Reconstitució de mur de maçoneria i/o fàbrica
ceràmica amb reposició de peces similars al mur
pre-existent, i col·locades amb morter de calç i sorra
seleccionada similar a l'existent o morter de
ciment,segons deficneixi la DF.

Rend.: 1,000 183,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 16,90000 = 67,60000

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 19,84000 = 79,36000

Subtotal: 146,96000 146,96000

Materials

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,200      x 158,88560 = 31,77712

Subtotal: 31,77712 31,77712
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 4,40880

COST DIRECTE 183,14592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,14592

P-324 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi
amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària,
adherides amb adhesiu epoxi de dos components per
a ús estructural

Rend.: 1,000 36,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,84000 = 1,98400

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,90000 = 0,84500

Subtotal: 2,82900 2,82900

Materials

B4SS1500 m Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de
carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix

1,000      x 27,96000 = 27,96000

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,400      x 14,57000 = 5,82800

Subtotal: 33,78800 33,78800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07073

COST DIRECTE 36,68773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,68773

P-325 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de
14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 13,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,84000 = 3,96800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,90000 = 1,69000

Subtotal: 5,65800 5,65800

Materials

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

8,0001      x 0,83000 = 6,64008

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 173,03638 = 0,91709

Subtotal: 7,55717 7,55717

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14145

COST DIRECTE 13,35662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,35662
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P-326 K5ZEF32K m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls
de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40
mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 57,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,625 /R x 16,90000 = 10,56250

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,250 /R x 19,84000 = 24,80000

Subtotal: 35,36250 35,36250

Materials

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40
mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

44,000      x 0,37000 = 16,28000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0263      x 173,03638 = 4,55086

Subtotal: 20,83086 20,83086

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88406

COST DIRECTE 57,07742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,07742

P-327 K614FG01 m2 D2: Paredó recolzat de tancament de 7 cm de gruix,
supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb adhesiu cola en base escaiola

Rend.: 1,000 16,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,320 /R x 19,84000 = 6,34880

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 16,90000 = 2,70400

Subtotal: 9,05280 9,05280

Materials

B0F85270 u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,0405      x 0,35000 = 3,51418

B071ACE0 kg Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria
ceràmica

8,810      x 0,40000 = 3,52400

Subtotal: 7,03818 7,03818

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22632

COST DIRECTE 16,31730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31730

P-329 K7C9FG00 m2 Aïllament de l'espai entrebigat amb feltre de llana
mineral de vidre per aïllaments tipus MANTA KARFT
KNAUF, segons UNE-EN 13162, revestit d'una
barrera de vapor constituïda per un complex paper
kraft/polietilè en una de les seves cares, de 160 mm
de gruix i 1200 mm d'amplària, amb una conductivitat
tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència tèrmica de
4,00 m2.K/W, col·locada sobre el fals sostre

Rend.: 1,500 9,06 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,90000 = 0,56333

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 19,84000 = 1,32267

Subtotal: 1,88600 1,88600

Materials

B7C46L30L3 m2 Feltre de llana mineral de vidre per aïllaments,
segons UNE-EN 13162, revestit d'una barrera de
vapor constituïda per un complex paper kraft/polietilè
en una de les seves cares, de 160 mm de gruix i
1200 mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica
de 0,040 W/mK i una resistència tèrmica de 4,00
m2.K/W, ref. KI0029 de la serie Manta Kraft (TI 212)
de KNAUF INSULATION

1,050      x 6,81000 = 7,15050

Subtotal: 7,15050 7,15050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02829

COST DIRECTE 9,06479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06479

P-330 K7D6FG00 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent per a assolir una REI-90.

Rend.: 1,149 38,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 17,29000 = 1,12859

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 19,84000 = 13,29574

Subtotal: 14,42433 14,42433

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 13,02000 = 2,21470

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,95000 = 21,41738

Subtotal: 23,63208 23,63208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21636

COST DIRECTE 38,27277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,27277

P-331 K7D6FG02 m2 Envernissat ignífug per a revestiments de fusta, a
l'aigua i de color transparent per a assolir un
comportament al foc C-s2,d0 segons la normativa de
recció al foc EN13501-1 i ETA 15/0424, amb la
superfície d'acabat mate

Rend.: 1,000 20,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 17,29000 = 1,29675

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,250 /R x 19,84000 = 4,96000

Subtotal: 6,25675 6,25675

Materials

B89ZFG01 kg Vernís ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i
de color transparent per a assolir un comportament al

2,1525      x 6,76000 = 14,55090
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foc B-s1,d0 segons la normativa de recció al foc
EN13501-1 i ETA 15/0424.

Subtotal: 14,55090 14,55090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09385

COST DIRECTE 20,90150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,90150

P-332 K7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 19,84000 = 1,98400

Subtotal: 1,98400 1,98400

Materials

B7J20190 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm

1,050      x 0,52000 = 0,54600

Subtotal: 0,54600 0,54600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02976

COST DIRECTE 2,55976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55976

P-333 K81111C0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 13,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 16,90000 = 3,21100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 19,84000 = 7,53920

Subtotal: 10,75020 10,75020

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0162      x 173,03638 = 2,80319

Subtotal: 2,80319 2,80319

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26876

COST DIRECTE 13,82215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,82215

P-334 K81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

Rend.: 1,000 17,08 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,253 /R x 16,90000 = 4,27570

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,506 /R x 19,84000 = 10,03904

Subtotal: 14,31474 14,31474

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0259      x 92,80740 = 2,40371

Subtotal: 2,40371 2,40371

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35787

COST DIRECTE 17,07632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,07632

P-335 K81131C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 16,90000 = 4,64750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 19,84000 = 10,91200

Subtotal: 15,55950 15,55950

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0292      x 173,03638 = 5,05266

Subtotal: 5,05266 5,05266

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38899

COST DIRECTE 21,00115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00115

P-336 K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 7,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,079 /R x 16,90000 = 1,33510

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,158 /R x 19,84000 = 3,13472

Subtotal: 4,46982 4,46982

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,13000 = 0,10374

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0207      x 122,16700 = 2,52886
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Subtotal: 2,63260 2,63260

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11175

COST DIRECTE 7,21417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21417

P-337 K82Z5M30 m2 Aplicació de pont d'unió de morter de ciment per a
posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobre
revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 19,84000 = 2,97600

Subtotal: 2,97600 2,97600

Materials

B07Z5M12 kg Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència
de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports
no absorbents

2,500      x 2,39000 = 5,97500

Subtotal: 5,97500 5,97500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04464

COST DIRECTE 8,99564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99564

P-338 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,90000 = 11,83000

Subtotal: 11,83000 11,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17745

COST DIRECTE 12,00745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,00745

P-339 K877151F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat ,
amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi
buidat i neteja del material dels junts

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,034 /R x 19,84000 = 0,67456

A0140000 h Manobre 0,304 /R x 16,90000 = 5,13760

Subtotal: 5,81216 5,81216

Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,100 /R x 3,12000 = 0,31200
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Subtotal: 0,31200 0,31200

Materials

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió
, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

0,0221      x 162,68560 = 3,59535

Subtotal: 3,59535 3,59535

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,17436

COST DIRECTE 9,89387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89387

P-340 K878C160 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a
pressió en sec

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,84000 = 2,97600

Subtotal: 5,51100 5,51100

Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,150 /R x 3,12000 = 0,46800

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,150 /R x 17,44000 = 2,61600

Subtotal: 3,08400 3,08400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13778

COST DIRECTE 8,73278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73278

P-341 K878FG00 m2 Neteja de forjats mitjançant escombrat i protecció
dels forjats de fusta amb estesa de plàstics, amb
mitjans manuals i abocament de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 2,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,90000 = 0,84500

Subtotal: 0,84500 0,84500

Materials

B7712620 m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm
no resistent a la intempèrie

1,000      x 1,87000 = 1,87000

Subtotal: 1,87000 1,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02113

COST DIRECTE 2,73613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73613
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P-342 K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Rend.: 1,094 21,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 17,29000 = 1,10631

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 19,84000 = 12,69470

Subtotal: 13,80101 13,80101

Materials

B89ZX000 kg Pintura epoxi 0,255      x 16,57000 = 4,22535

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,204      x 17,62000 = 3,59448

Subtotal: 7,81983 7,81983

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20702

COST DIRECTE 21,82786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82786

P-343 K894FG00 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 15,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,045 /R x 17,29000 = 0,77805

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,4575 /R x 19,84000 = 9,07680

Subtotal: 9,85485 9,85485

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,102      x 13,61000 = 1,38822

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 14,58000 = 3,71790

Subtotal: 5,10612 5,10612

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14782

COST DIRECTE 15,10879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10879

P-344 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 16,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,0525 /R x 17,29000 = 0,90773

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,525 /R x 19,84000 = 10,41600

Subtotal: 11,32373 11,32373

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,102      x 13,61000 = 1,38822

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 14,58000 = 3,71790

Subtotal: 5,10612 5,10612
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16986

COST DIRECTE 16,59971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,59971

P-345 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 17,29000 = 0,17290

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,84000 = 1,98400

Subtotal: 2,15690 2,15690

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,48000 = 1,38434

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

Subtotal: 2,11568 2,11568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03235

COST DIRECTE 4,30493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30493

P-346 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 17,29000 = 0,25935

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 19,84000 = 2,48000

Subtotal: 2,73935 2,73935

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,48000 = 1,38434

Subtotal: 2,11568 2,11568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04109

COST DIRECTE 4,89612
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89612

P-347 K89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 16,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 17,29000 = 0,86450

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 19,84000 = 10,31680
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Subtotal: 11,18130 11,18130

Materials

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,3468      x 8,95000 = 3,10386

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 7,76000 = 1,16400

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

Subtotal: 4,99920 4,99920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16772

COST DIRECTE 16,34822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34822

P-348 K89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 14,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 19,84000 = 7,73760

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 17,29000 = 0,69160

Subtotal: 8,42920 8,42920

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,204      x 9,32000 = 1,90128

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 14,58000 = 3,71790

Subtotal: 5,61918 5,61918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12644

COST DIRECTE 14,17482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17482

P-349 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 17,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 19,84000 = 11,30880

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 17,29000 = 0,95095

Subtotal: 12,25975 12,25975

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 13,61000 = 3,05408

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,2754      x 8,95000 = 2,46483

Subtotal: 5,51891 5,51891
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18390

COST DIRECTE 17,96256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,96256

K89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic,
una capa d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat

Rend.: 1,000 13,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 17,29000 = 0,86450

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 19,84000 = 7,73760

Subtotal: 8,60210 8,60210

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,102      x 13,61000 = 1,38822

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 14,58000 = 3,71790

Subtotal: 5,10612 5,10612

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12903

COST DIRECTE 13,83725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83725

P-350 K8K1FG00 m Escopidor (marxapeu) de 55 cm d'amplària, amb
rajola ceràmica tipus manual, de color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 18,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,90000 = 4,22500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

Subtotal: 14,14500 14,14500

Materials

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

1,400      x 0,83000 = 1,16200

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 173,03638 = 2,59555

Subtotal: 3,75755 3,75755

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21218

COST DIRECTE 18,11473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,11473

P-351 K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 1-2 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,120 /R x 16,90000 = 2,02800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 19,84000 = 1,98400

Subtotal: 4,01200 4,01200

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,55000 = 0,01628

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,023      x 92,80740 = 2,13457

Subtotal: 2,15085 2,15085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06018

COST DIRECTE 6,22303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22303

P-352 K93AE165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 15 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada
manualment

Rend.: 1,000 35,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,090 /R x 19,84000 = 1,78560

Subtotal: 1,78560 1,78560

Materials

B0731773 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

33,000      x 1,03000 = 33,99000

Subtotal: 33,99000 33,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02678

COST DIRECTE 35,80238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,80238

P-353 K9B4FG00 m2 Reposició de paviment interior amb peces de pedra
similar a la pre-existent col·locada i rejuntada amb
morter de calç hidràulica.

Rend.: 1,000 178,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,720 /R x 19,84000 = 14,28480

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 16,90000 = 6,08400

Subtotal: 20,36880 20,36880

Materials

B0G1JL04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada,
preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,010      x 151,29000 = 152,80290

D0715A2B m3 Morter de calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció

0,030      x 177,88560 = 5,33657
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en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Subtotal: 158,13947 158,13947

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30553

COST DIRECTE 178,81380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,81380

P-354 K9P67A26 m2 P5: Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41
segons UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm, col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

Rend.: 1,500 20,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,29000 = 1,72900

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,84000 = 3,96800

Subtotal: 5,69700 5,69700

Materials

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,660      x 0,18000 = 0,11880

B9P67A26 m2 Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons
UNE-EN 548 i de 2mm de gruix

1,050      x 12,57000 = 13,19850

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,315      x 3,09000 = 0,97335

Subtotal: 14,29065 14,29065

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14243

COST DIRECTE 20,13008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,13008

P-355 K9QAFG00 m2 Tarima de taulells de fusta contralaminada formada
per dos taulers contraxapats de fusta de pi de 15 mm
de gruix (seguint tarima pre-existent) muntada sobre
bigues de fusta. Inclou la formació de les grades de
P3 amb tauler de 15mm.

Rend.: 1,000 51,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 20,20000 = 12,12000

A013A000 h Ajudant fuster 0,600 /R x 17,42000 = 10,45200

Subtotal: 22,57200 22,57200

Materials

B0CU44A8 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida

1,300      x 13,47000 = 17,51100

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 12,000      x 0,91000 = 10,92000

Subtotal: 28,43100 28,43100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33858

COST DIRECTE 51,34158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,34158

P-359 KA1AAIZ1 ut Moble de recepció format per estructura de fusta, i
acabats amb DM lacat i taulell amb acer envernissat
mate, segons detalls de mobiliari. Inclou integració de
la BIEs i de l'extintor. Inclou portella.

Rend.: 1,000 2.165,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 15,000 /R x 17,42000 = 261,30000

A012A000 h Oficial 1a fuster 10,000 /R x 20,20000 = 202,00000

Subtotal: 463,30000 463,30000

Materials

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de
melis (muntants i travessers) de 100mm de gruix total
en angle recte, muntada sobre bastiment de base de
fusta de pi de 50mm de gruix, amb galzes rectes de
20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

22,000      x 76,85000 = 1.690,70000

Subtotal: 1.690,70000 1.690,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,58250

COST DIRECTE 2.165,58250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.165,58250

P-360 KA1AAIZ2 ut Conjunt de mobles de la botiga formats per postades
de DM lacat, segons detalls de mobiliari.

Rend.: 1,000 1.272,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 11,500 /R x 17,42000 = 200,33000

A012A000 h Oficial 1a fuster 7,000 /R x 20,20000 = 141,40000

Subtotal: 341,73000 341,73000

Materials

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de
melis (muntants i travessers) de 100mm de gruix total
en angle recte, muntada sobre bastiment de base de
fusta de pi de 50mm de gruix, amb galzes rectes de
20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

12,000      x 76,85000 = 922,20000

Subtotal: 922,20000 922,20000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,54325

COST DIRECTE 1.272,47325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.272,47325

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat Rend.: 1,000 157,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 17,29000 = 1,21030

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,50000 = 6,15000

Subtotal: 7,36030 7,36030

Materials

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 1,000      x 150,30000 = 150,30000

Subtotal: 150,30000 150,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11040

COST DIRECTE 157,77070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,77070

P-368 KB12FG00 m Passamà d'acer per a pintar formada per pletina
blegada en forma de Z amb 3 costats de 40 mm i 6
mm de gruix. L'alçada muntada de la barana serà de
90 cm respecte paviment acabat i anirà soldada a
l'estructura metàl·lica de rodons.

Rend.: 1,000 24,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 17,35000 = 5,20500

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 20,15000 = 12,09000

Subtotal: 17,29500 17,29500

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

5,650      x 1,18000 = 6,66700

Subtotal: 6,66700 6,66700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43238

COST DIRECTE 24,39438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,39438

P-370 KB12FG02 m2 Formació de tancament a base de brèndoles d'acer
per a pintar de diàmetre 8 mm separades 10 cm com
a màxim entre sí i soldades a estructura metàl·lica de
l'escala o a estructura de la barana.

Rend.: 1,000 28,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013F000 h Ajudant manyà 0,400 /R x 17,35000 = 6,94000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 20,15000 = 16,12000

Subtotal: 23,06000 23,06000

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

4,400      x 1,18000 = 5,19200

Subtotal: 5,19200 5,19200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57650

COST DIRECTE 28,82850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,82850

P-371 KB12FG05 m Si-01
Barana d'acer per a pintar, format per travesser
inferior, superior i muntants cada 1 metre, de pletina
de 60x8 mm de secció i espai entre muntants
executat amb planxa d'acer de 3mm, segons definit
en detall de projecte, de 231 cm d'alçària i 454 de
longitud, fixada mecànicament a l'obra. Inclou
passamà per escala.

Rend.: 1,000 299,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,500 /R x 20,15000 = 30,22500

A013F000 h Ajudant manyà 1,500 /R x 17,35000 = 26,02500

Subtotal: 56,25000 56,25000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,11000 = 2,22000

BB121FEA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i plafó de
planxa d'acer cega de 2,5 mm de gruix, de 120 a 140
cm d'alçària

2,310      x 103,71000 = 239,57010

Subtotal: 241,79010 241,79010

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,40625

COST DIRECTE 299,44635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,44635

P-373 KB12FG99 m Si-03
Barana d'acer per a pintar, format per travesser
inferior, superior i muntants cada 1 metre, de pletina
de 60x8 mm de secció i espai entre muntants
executat amb planxa d'acer de 3mm, segons definit
en detall de projecte, de 231 cm d'alçària i 454 de
longitud, fixada mecànicament a l'obra. Inclou
passamà per escala.

Rend.: 1,000 141,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 17,35000 = 34,70000

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 54,85000 54,85000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,11000 = 2,22000

BB121FEA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i plafó de
planxa d'acer cega de 2,5 mm de gruix, de 120 a 140
cm d'alçària

0,800      x 103,71000 = 82,96800

Subtotal: 85,18800 85,18800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,37125

COST DIRECTE 141,40925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,40925

P-374 KD144A30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb
unió plegada de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Rend.: 1,000 29,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 17,29000 = 4,32250

Subtotal: 14,24250 14,24250

Materials

BDY47A30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100
mm i 0.6 mm de gruix

1,000      x 0,81000 = 0,81000

BDW44A30 u Accessori per a baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100
mm i 0.6 mm de gruix

0,330      x 9,06000 = 2,98980

BD144A30 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió
plegada de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix

1,400      x 4,41000 = 6,17400

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 10,33000 = 5,16500

Subtotal: 15,13880 15,13880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21364

COST DIRECTE 29,59494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,59494

P-375 KE4ZHJ0M u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer
galvanitzat, de costat 1200 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 570,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 17,26000 = 34,52000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 20,50000 = 41,00000
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Subtotal: 75,52000 75,52000

Materials

BE4DJ04M u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb
lamel·les, de 1200 mm de costat

1,000      x 492,75000 = 492,75000

Subtotal: 492,75000 492,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,88800

COST DIRECTE 570,15800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 570,15800

P-376 L9GRFG00 u Aranjament de paviment i esgraonat de formigó, previ
sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a
pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric,
tixotròpic de retracció controlada

Rend.: 1,000 73,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 3,000 /R x 19,84000 = 59,52000

Subtotal: 59,52000 59,52000

Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x 17,44000 = 4,36000

Subtotal: 4,36000 4,36000

Materials

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

8,000      x 0,97000 = 7,76000

Subtotal: 7,76000 7,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,48800

COST DIRECTE 73,12800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,12800

P-377 PAJU01S ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram
de paleta en l'execució de regates, encastaments,
formació de passos d'instal·lacions i segellats.

Rend.: 1,067 201,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 19,84000 = 74,37676

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 16,90000 = 126,71040

Subtotal: 201,08716 201,08716

COST DIRECTE 201,08716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,08716
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P-378 PAJU01Y ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram
de paleta en l'execució de regates, encastaments,
formació de passos d'instal·lacions i segellats.

Rend.: 1,067 53,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 19,84000 = 37,18838

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,90000 = 15,83880

Subtotal: 53,02718 53,02718

COST DIRECTE 53,02718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,02718

P-379 PAJU01Z ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram
de paleta en l'execució de regates, encastaments,
formació de passos d'instal·lacions i segellats.

Rend.: 1,067 410,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 13,000 /R x 16,90000 = 205,90440

A0122000 h Oficial 1a paleta 11,000 /R x 19,84000 = 204,53608

Subtotal: 410,44048 410,44048

COST DIRECTE 410,44048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 410,44048

P-380 PASSFG01 ut Subministrament i implantació de les mesures de
seguretat i salut en el treball establertes d'acord a
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte
executiu.

Els preus unitaris del pressupost de l'obra inclouran
tots els elements de seguretat i salut necessaris per a
executar els treballs contemplats al projecte executiu
amb les correctes mesures de protecció i seguretat
individuals i col·lectives complint l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut del projecte executiu i el
corresponent Pla de Seguretat i Salut de l'Obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-381 PCQFG00 ut Conjunt d'assaigs de control de qualitat de l'obra a
realitzar per laboratori acreditat i d'acord al seguiment
del Pla de Control de Qualitat del projecte executiu.

Els preus unitaris del pressupost d'obra inclouran els
assaigs definits per la Direcció Facultativa en
compliment del Programa de Control de Qualitat del
projecte, en una quantitat no més gran del 1% del
pressupost de l'obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-382 PLEGFG00 ut Inscripció de la instal·lació Termica del edifici al
RITSIC, inclou la elaboració de la memòria de la
instal·lació realitzada, el certificat de fi d’obra i proves
realitzades que acrediti que la instal·lació reuneix les
condicions tècniques requerides pel Reglament
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, i els
corresponents certificats CE de la maquinaria

Rend.: 1,000 652,55 €
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instal·lada, així com les taxes i despeses de la
inscripció al Registre.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-383 PLEGFG01 ut Legalització de la instal·lació Elèctrica Existent,
d'acord amb la Instrucció 1/2015, de 12 de març, de
la Direcció Generla d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial, en relació al procediment a seguir en les
inspeccions a realitzar pels organismes de control,
què afecten a la instal·lació en ús no inscrites al
Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC), inclou la elaboració
de la documentació tècnica, les despeses de les
OCA, la tramitació i taxes del registre Industrial.

Rend.: 1,000 824,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-384 PLEGFG02 ut Legalització de la instal·lació Elèctrica de Baixa
tensió, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió (REBT) i en les instruccions tècniques
complementàries recollides en el Reial decret
842/2002. de la ampliació de la instal·lació electrica
classificada en el grup ´´I´´ com a local de pública
concurrència. Aquests inclou, el projectes tècnics de
legalització, certificats final d'obra, certificats de
instal·alció, Insspecció Incial, Taxes i despes de
tramitació de la inscripció al Registre industiral.

Rend.: 1,000 1.153,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-385 PLEGFG03 ut Presentació declaració responsable instal·lació,
inclou la Documentació instal·lació de protecció
contra incendis inclou, Projecte o documentació
tècnica, segons s’escaigui, redactat i firmat per tècnic
titulat competent, certificat de l’empresa instal·ladora
emès per tècnic titulat competent. contracte de
manteniment amb una empresa mantenidora
degudament habilitada per a cadascun dels equips i
sistemes inclosos a la instal·lació, i inscrita en el
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de
Catalunya* (RASIC), o en el registre corresponent
d’una altra Comunitat Autònoma, inclou taxes i
despes de tramtiació de la  presentació.

Rend.: 1,000 625,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-1 135C56H2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó
per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de
0,2 m2/m3

Rend.: 1,000 179,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de
fonaments

0,200      x 23,29492 = 4,65898

E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

60,000      x 1,28179 = 76,90740

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

1,000      x 97,81041 = 97,81041

Subtotal: 179,37679 179,37679

COST DIRECTE 179,37679
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,37679

14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a
revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3

Rend.: 1,000 440,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

150,000      x 1,35718 = 203,57700

E45317C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 113,74238 = 113,74238

E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

5,000      x 24,67400 = 123,37000

Subtotal: 440,68938 440,68938

COST DIRECTE 440,68938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,68938

1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 616,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 113,74238 = 113,74238

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 65,78518 = 394,71108
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E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,35170 = 108,13600

Subtotal: 616,58946 616,58946

COST DIRECTE 616,58946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,58946

P-2 145CJ7G3 m2 Formació de bancada de formigó de 20 cm de cantell
per maquinaria en planta coberta, amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi amb
una quantia de 1,08 m2/ut, formigó HA-30/P/10/Ila
abocat amb bomba i armadura amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

Rend.: 1,000 31,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

0,400      x 17,23871 = 6,89548

E4BCM881 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,000      x 3,13778 = 3,13778

E45CJCB3 m3 Formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

0,200      x 105,97940 = 21,19588

Subtotal: 31,22914 31,22914

COST DIRECTE 31,22914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,22914

P-3 14LFU02S m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó ceràmic
vist corbat i biguetes de formigó pretesat, intereixos
0.7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm
de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. Inclou part
proporcional d'execució de bigues i cèrcols de
formigó armat, amb el corresponent muntatge i
desmuntatge d'encofrat.

Rend.: 1,000 97,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4F64PGE m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista,
col·locat amb morter ciment 1:4

0,600      x 46,88807 = 28,13284

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 2,66577 = 2,66577

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

0,070      x 105,18404 = 7,36288
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1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

0,020      x 616,58946 = 12,33179

14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a
revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3

0,020      x 440,68938 = 8,81379

E4LF832U m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, amb
revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de
17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m,
de moment flector últim 60 kNm per m d'amplària de
sostre

1,000      x 31,46356 = 31,46356

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5,000      x 1,35855 = 6,79275

Subtotal: 97,56338 97,56338

COST DIRECTE 97,56338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,56338

P-4 14LFU03S m2 Sostre inclinat de coberta per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, format per
encadellat ceràmic de 4 cm de gruix; biguetes de
formigó autoportants, intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m;
capa de protecció de morter de 1-2 cm de gruix.
Inclou part proporcional d'execució de bigues i
cèrcols de formigó armat, amb el corresponent
muntatge i desmuntatge d'encofrat i apuntalament.

Rend.: 1,000 58,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 1-2 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:4

1,000      x 6,22303 = 6,22303

14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a
revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3

0,020      x 440,68938 = 8,81379

1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

0,020      x 616,58946 = 12,33179

K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló

1,000      x 15,67378 = 15,67378

E5Z2F1KA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

1,000      x 15,51257 = 15,51257

Subtotal: 58,55496 58,55496

COST DIRECTE 58,55496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,55496
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P-5 1511FG02 m2 Coberta plana invertida transitable formada per:
- Capa de formació de pendents amb formigó de 150
kg/m3 de gruix entre 5-10 cm.
- Barrera de vapor.
- Impermeabilització amb una membrana de dues
làmines de densitat superficial 7.2 kg/m2 LO-40-FP
de 130 g/m2.
- Capa separadora de geotèxtil de 110g/m2.
- Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS), 0,035
W/m*C, amb resistència a la compressió de 300KPa,
amb perfil mitjamossa i acabat llis.
- Subbase de morter de 4 cm.
- Acabat de terrat amb paviment de gres extruït
sense esmaltar antilliscant, col·locats amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Inclou part proporcional de formació de minvells amb
paraments verticals amb rajola del mateix tipus que la
del paviment; formació de mitja canya de morter
merimetral; reforços de la impermeabilització en la
formació de minvells; bonera sifònica de 110 mm de
diàmetre amb tapa antigrava metàl·lica adherida
sobre làmina bituminosa en calent.

Rend.: 1,000 96,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E7C29A71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de
100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

1,000      x 12,53465 = 12,53465

K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 1-2 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:4

1,000      x 6,22303 = 6,22303

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

1,000      x 2,14649 = 2,14649

E9DAU01S m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).
Inclou part proporcional de peces especials de vora i
d'esglaó de dues peces, frontal i estesa, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.

1,000      x 41,06822 = 41,06822

E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

1,000      x 1,05437 = 1,05437

E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

1,000      x 12,47602 = 12,47602

E713KA98 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-6
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 7.2 kg/m2 formada per làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles
en calent i col·locades sobre capa separadora amb
geotèxtil

1,000      x 20,83968 = 20,83968

Subtotal: 96,34246 96,34246
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 96,34246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,34246

P-6 1521FG04 m2 Coberta inclinada amb un pendent màxim del 30%,
formada per:
- Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, (amb un 50%
de peces de nova aportació) col·locades amb
escuma de poliuretà específica.
- Onduline
- Ondutherm 80+aglom hidròfug 19
- Barrera de vapor/estanquitat tipus Tyveck Airguard
Sd5 o equivalent, de polipropilè i copolímer de
etilè-butil acrilat, col·locada no adherida.
Inclou part proporcional d'encontres amb paraments
verticals.

Rend.: 1,000 78,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

1,000      x 1,24137 = 1,24137

E5330A01 m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de
placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran
col·locada amb fixacions mecàniques

1,100      x 10,88588 = 11,97447

E535FG00 m2 Ondutherm 1,000      x 38,32695 = 38,32695

E522FG00 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, (amb un 50%
de peces de nova aportació) col·locades amb
escuma de poliuretà específica.

1,000      x 26,72184 = 26,72184

Subtotal: 78,26463 78,26463

COST DIRECTE 78,26463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,26463

P-7 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir
de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada
de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit (EPS),
de tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix
i full interior format per envà col.locat amb morter
elaborat a l'obra, amb guix o amb adhesiu cola de 4
cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40
mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons
CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 54,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

1,000      x 31,01830 = 31,01830

E7C24501 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
50 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix,
de 1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de

1,000      x 8,20136 = 8,20136
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superfície llisa i cantell recte, col·locades no
adherides

E614TK1N m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:8

1,000      x 15,33140 = 15,33140

Subtotal: 54,55106 54,55106

COST DIRECTE 54,55106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,55106

P-8 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm
de gruix màxim, amb perfils d'acer laminat per a
estructures S275JR segons definit per càlcul en
projecte, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locats recolzats sobre els brancals i connexió
entre els mateixos amb perfils i platines d'acer (210
kg/m). Inclou part proporcional de reconstrucció i
repassos dels brancalls dels murs.

Rend.: 1,000 479,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans
manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,400      x 157,36560 = 62,94624

K44Z5A25 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

20,000      x 3,48965 = 69,79300

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

0,095      x 616,68449 = 58,58503

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

190,000      x 1,51722 = 288,27180

Subtotal: 479,59607 479,59607

COST DIRECTE 479,59607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,59607

44SLFG01 m2 Capa de compressió de 4 cm de gruix, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 20x20
cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4B9D666 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,050      x 2,51881 = 2,64475

K45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat

0,040      x 101,71924 = 4,06877
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amb bomba

Subtotal: 6,71352 6,71352

COST DIRECTE 6,71352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71352

P-9 44SLFG02 m2 Capa de compressió de 4 cm de gruix, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15
cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,040      x 101,71924 = 4,06877

K4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,050      x 2,96281 = 3,11095

Subtotal: 7,17972 7,17972

COST DIRECTE 7,17972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17972

P-13 E43SFG02 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 90 mm
gruix formada per 3 o 5 de capes de fusta encolades
tipus CLT BBS125 o CLT BBS XL de BINDERHOLZ
o equivalent, de qualitat AB, conductivitat tèrmica
0,12 W/mK, protecció insecticida-fungicida NP1.
Inclou ferramenta col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclou part proporcional de banda de
neopré de 10 mm de gruix en el recolzament.

Rend.: 1,000 91,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 17,29000 = 6,91600

Subtotal: 11,01600 11,01600

Materials

B43KL380 m2 Panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix
formada per 3 de capes de fusta encolades amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir

1,000      x 67,16000 = 67,16000

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 72,23000 72,23000

Partides d'obra

E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

0,100      x 78,34900 = 7,83490

Subtotal: 7,83490 7,83490
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16524

COST DIRECTE 91,24614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,24614

P-14 E43SFG03 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 140 mm
gruix formada per 3 o 5 de capes de fusta encolades
tipus CLT BBS125 o CLT BBS XL de BINDERHOLZ
o equivalent, de qualitat AB, conductivitat tèrmica
0,12 W/mK, protecció insecticida-fungicida NP1.
Inclou ferramenta col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclou part proporcional de banda de
neopré de 10 mm de gruix en el recolzament.

Rend.: 1,000 116,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 17,29000 = 6,91600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,50000 = 4,10000

Subtotal: 11,01600 11,01600

Materials

B43KL5H0 m2 Panell de fusta contralaminada de 140 mm gruix
formada per 5 de capes de fusta encolades amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir

1,000      x 92,80000 = 92,80000

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 97,87000 97,87000

Partides d'obra

E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

0,100      x 78,34900 = 7,83490

Subtotal: 7,83490 7,83490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16524

COST DIRECTE 116,88614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,88614

P-16 E4F2FG01 ut Execució de plataforma elevada, a 140 cm d'alçada
(inclòs part proporcional de graons) formada per:
- Parets perimetrals i centrals de maó foradat
(totxana) de 10 cm de gruix.
- Entarimat d'encadellat ceràmic de 4 cm de gruix.
- Capa de compressió de 4 cm de gruix armada amb
malla electrosoldada diàmetre 6 de 15x15 cm.
- Formació de graons amb totxana.

Rend.: 1,000 756,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10

9,200      x 19,87319 = 182,83335

E4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant

1,870      x 229,94464 = 429,99648
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i amb una resistència a compressió de la paret de 5
N/mm2

E5Z2F1KA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

7,250      x 15,51257 = 112,46613

44SLFG01 m2 Capa de compressió de 4 cm de gruix, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 20x20
cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba

4,650      x 6,71352 = 31,21787

Subtotal: 756,51383 756,51383

COST DIRECTE 756,51383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 756,51383

P-40 E825SA65 m2 R2 - Enrajolat de parament vertical interior a una
alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat
color blanc, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 20x20 cm amb pretall de 10x10
cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de
cantonera d'alumini, color a definir per la DF.

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 19,84000 = 9,92000

A0140000 h Manobre 0,165 /R x 16,90000 = 2,78850

Subtotal: 12,70850 12,70850

Materials

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,33000 = 1,61792

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,38000 = 0,19380

B0FH3143 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 76 a
115 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 7,64000 = 8,40400

Subtotal: 10,21572 10,21572

Partides d'obra

E82Z126V m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments,
d'alumini lacat, cantell circular, de 6 mm de gruix de
revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu
del revestiment

0,150      x 7,30476 = 1,09571

Subtotal: 1,09571 1,09571

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31771

COST DIRECTE 24,33764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33764

P-55 E9S1FG02 ut Si-02: Subministrament i muntatge de tancament
vidriat resistent de forma circular de diàmetre 87 cm
per a col·locar enrasat amb paviment sobre el pou;
format per una subestructura d'acer galvanitzat
encastada al forjat, un marc perimetral d'acer
galvanitzat i un vidre laminar de seguretat , de 5+5+5

Rend.: 1,000 188,42 €
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mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600 (seguint el definit en detall
gràfic de projecte).

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 17,35000 = 34,70000

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 20,15000 = 40,30000

Subtotal: 75,00000 75,00000

Materials

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

30,000      x 1,39000 = 41,70000

Subtotal: 41,70000 41,70000

Partides d'obra

EC154F02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix,
amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

0,650      x 108,60684 = 70,59445

Subtotal: 70,59445 70,59445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12500

COST DIRECTE 188,41945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,41945

P-60 EAQEBI01 ut Bi-01:Subministrament i muntatge de porta interior
d'una fulla cega batent llisa de 70x210x4 cm formada
per estructura interior de fusta folrada ambdós costats
amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix
preparat per acabat esmaltat; galzes i tapajunts de
MDF hidròfug; i ferramentes d'acer inoxidable
muntada sobre bastiment de base. Inclou
subministrament de bastiment de base de fusta i
condemna accionable des de l'exterior.

Rend.: 1,000 208,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,750 /R x 17,42000 = 13,06500

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 20,20000 = 30,30000

Subtotal: 43,36500 43,36500

Partides d'obra

EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

1,470      x 112,07128 = 164,74478

Subtotal: 164,74478 164,74478



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,43365

COST DIRECTE 208,54343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,54343

P-61 EAQEBI03 ut Bi-02:Subministrament i muntatge de porta interior
d'una fulla cega batent llisa de 80x210x4 cm formada
per estructura interior de fusta folrada ambdós costats
amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix
preparat per acabat esmaltat; galzes i tapajunts de
MDF hidròfug; i ferramentes d'acer inoxidable
muntada sobre bastiment de base. Inclou
subministrament de bastiment de base de fusta i
condemna accionable des de l'exterior.

Rend.: 1,000 232,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 20,20000 = 30,30000

A013A000 h Ajudant fuster 0,750 /R x 17,42000 = 13,06500

Subtotal: 43,36500 43,36500

Partides d'obra

EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

1,680      x 112,07128 = 188,27975

Subtotal: 188,27975 188,27975

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,43365

COST DIRECTE 232,07840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,07840

P-235 EJ71FG00 u Kit Bateria contra incendis per a una acumulació de
12.000 l de mides 4753x1725x1850 mm, formada per
4 dipòsits prismàtics amb tapa roscada de DN 250
mm, de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat
cadascun, amb anelles de reforç, col·locat sobre
bancada model AQUABLOCK XL de la casa
SCHUTZ o equivalent. Amb garantia de 10 anys del
fabricant.

Rend.: 1,000 3.076,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EJ7129M5 u Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm,
de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat,
amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada

1,000      x 3.076,91700 = 3.076,91700

Subtotal: 3.076,91700 3.076,91700
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COST DIRECTE 3.076,91700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.076,91700

P-328 K6A1FG00 u Treballs d'adaptació de porta del pati preexistent
d'acer amb inclusió de barra antipànic; pany amb clau
tipus pany pànic; i molla tancaportes i adaptant-la a
obertura cap a l'exterior. Inclou treballs de
recol·locació i acabat final amb pintat de reixa d'acer
amb malla, amb esmalt sintètic, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Rend.: 1,000 652,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 12,000 /R x 20,15000 = 241,80000

A013F000 h Ajudant manyà 12,000 /R x 17,35000 = 208,20000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Partides d'obra

EAZPFG00 u Subministrament i muntatge de pany tipus pany-pànic
per a porta d'evacuació, amb clau mestrejada.

1,000      x 55,83525 = 55,83525

EAZPFG02 u Tancaportes de braç lliscant 1,000      x 91,60033 = 91,60033

K89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic,
una capa d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat

4,000      x 13,83725 = 55,34900

Subtotal: 202,78458 202,78458

COST DIRECTE 652,78458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 652,78458

P-356 KA1AAI01 ut Ai-01. Mampara interior de mides totals 124x207 cm
(mides a comprovar a obra), formada per estructura
de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50
mm en angle recte, muntada sobre bastiment de base
de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de
20 mm; formada per una porta d'una fulla batent
vidriada (segons escandall de fusteria exterior de
projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de
seguretat tipus 3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o
equivalent.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau
mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

Rend.: 1,000 705,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 12,000 /R x 17,42000 = 209,04000

A012A000 h Oficial 1a fuster 8,000 /R x 20,20000 = 161,60000

Subtotal: 370,64000 370,64000
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Materials

BAZG4220 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa gran, de preu mitjà

1,000      x 27,55000 = 27,55000

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de
melis (muntants i travessers) de 100mm de gruix total
en angle recte, muntada sobre bastiment de base de
fusta de pi de 50mm de gruix, amb galzes rectes de
20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

2,560      x 76,85000 = 196,73600

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,44000 = 4,03200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,06000 = 1,70600

Subtotal: 230,02400 230,02400

Partides d'obra

EC151702 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 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

1,700      x 56,45263 = 95,96947

Subtotal: 95,96947 95,96947

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,26600

COST DIRECTE 705,89947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 705,89947

P-357 KA1AAI02 ut Ai-02. Mampara interior de mides totals
594x(375-235) cm (mides a comprovar a obra),
formada per estructura de fusta de melis (muntants i
travessers) de 100x50 mm en angle recte, muntada
sobre bastiment de base de fusta de pi de 100x50
mm, amb galzes rectes de 20 mm; formada per una
porta d'una fulla batent vidriada i diverses targes fixes
vidriades o opaques (segons escandall de fusteria
exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de
seguretat tipus 3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o
equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert
amb un revestiment de resina fenòlica marró fosc
amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau
mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

Rend.: 1,000 2.652,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 11,000 /R x 20,20000 = 222,20000
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A013A000 h Ajudant fuster 16,000 /R x 17,42000 = 278,72000

Subtotal: 500,92000 500,92000

Materials

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de
melis (muntants i travessers) de 100mm de gruix total
en angle recte, muntada sobre bastiment de base de
fusta de pi de 50mm de gruix, amb galzes rectes de
20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

18,350      x 76,85000 = 1.410,19750

BAZG4220 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa gran, de preu mitjà

1,000      x 27,55000 = 27,55000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,600      x 13,44000 = 8,06400

B0CU44DA m2 Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert
amb un revestiment de resina fenòlica marró fosc
amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida

4,900      x 16,94000 = 83,00600

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,200      x 17,06000 = 3,41200

Subtotal: 1.532,22950 1.532,22950

Partides d'obra

EC151702 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 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

10,750      x 56,45263 = 606,86577

Subtotal: 606,86577 606,86577

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 12,52300

COST DIRECTE 2.652,53827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.652,53827

P-358 KA1AAI03 ut Ai-03. Mampara interior de mides totals 286x220 cm
(mides a comprovar a obra), formada per estructura
de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50
mm en angle recte, muntada sobre bastiment de base
de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de
20 mm; formada per una porta d'una fulla batent
vidriada i diverses targes fixes vidriades o opaques
(segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de
seguretat tipus 3+3 Stadip Silence SGG 33.1 o
equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert
amb un revestiment de resina fenòlica marró fosc
amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau
mestrejat.

Rend.: 1,000 1.134,06 €
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- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 9,000 /R x 20,20000 = 181,80000

A013A000 h Ajudant fuster 12,000 /R x 17,42000 = 209,04000

Subtotal: 390,84000 390,84000

Materials

BAZG4220 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa gran, de preu mitjà

1,000      x 27,55000 = 27,55000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,06000 = 1,70600

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,44000 = 4,03200

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de
melis (muntants i travessers) de 100mm de gruix total
en angle recte, muntada sobre bastiment de base de
fusta de pi de 50mm de gruix, amb galzes rectes de
20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

6,400      x 76,85000 = 491,84000

B0CU44DA m2 Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert
amb un revestiment de resina fenòlica marró fosc
amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida

2,300      x 16,94000 = 38,96200

Subtotal: 564,09000 564,09000

Partides d'obra

EC151702 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 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

3,000      x 56,45263 = 169,35789

Subtotal: 169,35789 169,35789

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,77100

COST DIRECTE 1.134,05889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.134,05889

P-361 KA1ABE01 ut Be-01: Tancament exterior de mides totals 212x220
cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de
melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets
lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat
sobre bastiment de base de fusta, format per un vidre
fixe (tot segons planilles de fusteria exterior de
projecte), 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 C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8

Rend.: 1,000 1.315,00 €
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W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 20,20000 = 40,40000

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

Subtotal: 75,24000 75,24000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,06000 = 1,70600

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb
triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1
de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment
de base de fusta,  classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

4,700      x 175,23000 = 823,58100

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,44000 = 4,03200

Subtotal: 829,31900 829,31900

Partides d'obra

EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE)
44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa
emissivitat i control solar SGG PLANISTAR ONE en
cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

4,000      x 102,14035 = 408,56140

Subtotal: 408,56140 408,56140
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,88100

COST DIRECTE 1.315,00140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.315,00140

P-362 KA1ABE02 ut Be-02: Tancament exterior de mides totals 252x250
cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de
melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets
lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat
sobre bastiment de base de fusta, format per una
porta d'una fulla batent i una fulla lateral fixa ambdós
vidriades (tot segons planilles de fusteria exterior de
projecte), 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 C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8
W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Tibador d'acer inoxidable.
- Pany amb clau.

Rend.: 1,000 2.003,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 20,20000 = 40,40000

Subtotal: 75,24000 75,24000

Materials

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

1,000      x 125,03000 = 125,03000

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb
triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1
de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment
de base de fusta,  classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

6,250      x 175,23000 = 1.095,18750

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,44000 = 4,03200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,06000 = 1,70600
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Subtotal: 1.225,95550 1.225,95550

Partides d'obra

EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE)
44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa
emissivitat i control solar SGG PLANISTAR ONE en
cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

5,310      x 102,14035 = 542,36526

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 1,000      x 157,77070 = 157,77070

Subtotal: 700,13596 700,13596

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,88100

COST DIRECTE 2.003,21246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.003,21246

P-363 KA1ABE03 ut Be-03: Tancament exterior en punt rodó de mides
totals 177x252 cm (mides a comprovar a obra) de
fusta laminada de melis amb triple junta
d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de
trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de
80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per una fulla fixa vidirada (tot
segons planilles de fusteria exterior de projecte),
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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.

Rend.: 1,000 1.251,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 20,20000 = 40,40000

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

Subtotal: 75,24000 75,24000

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,44000 = 4,03200

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb
triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1
de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment
de base de fusta,  classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons

4,460      x 175,23000 = 781,52580
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UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,06000 = 1,70600

Subtotal: 787,26380 787,26380

Partides d'obra

EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE)
44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa
emissivitat i control solar SGG PLANISTAR ONE en
cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

3,790      x 102,14035 = 387,11193

Subtotal: 387,11193 387,11193

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,88100

COST DIRECTE 1.251,49673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.251,49673

P-364 KA1ABE04 ut Be-04: Tancament exterior de mides totals 118x210
cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de
melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets
lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat
sobre bastiment de base de fusta, format per una
balconera de dues fulles batents vidriades (tot segons
planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 743,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 20,20000 = 40,40000

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

Subtotal: 75,24000 75,24000
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Materials

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb
triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1
de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment
de base de fusta,  classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

2,520      x 175,23000 = 441,57960

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,44000 = 4,03200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,06000 = 1,70600

Subtotal: 447,31760 447,31760

Partides d'obra

EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE)
44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa
emissivitat i control solar SGG PLANISTAR ONE en
cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

2,140      x 102,14035 = 218,58035

Subtotal: 218,58035 218,58035

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,88100

COST DIRECTE 743,01895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 743,01895

P-365 KA1ABE05 ut Be-05: Tancament exterior de mides totals
283x232-1.39 cm (mides a comprovar a obra) de
fusta laminada de melis amb triple junta
d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de
trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de
80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per dues finestres d'una fulla
batent cadascuna i fulles fixes tot vidriat (tot segons
planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.

Rend.: 1,000 1.648,40 €
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- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 20,20000 = 40,40000

Subtotal: 75,24000 75,24000

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,44000 = 4,03200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,06000 = 1,70600

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb
triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1
de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment
de base de fusta,  classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

5,370      x 175,23000 = 940,98510

Subtotal: 946,72310 946,72310

Partides d'obra

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 1,000      x 157,77070 = 157,77070

EC1GFGVB m2 Vb: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE)
44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm amb capa de baixa emissivitat i control solar
SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

4,570      x 102,14035 = 466,78140

Subtotal: 624,55210 624,55210

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,88100

COST DIRECTE 1.648,39620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.648,39620
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P-366 KA1ABE06 ut Be-06: Tancament exterior de mides totals 405x108
cm (mides a comprovar a obra) de fusta laminada de
melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets
lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat
sobre bastiment de base de fusta, format per dues
finestres d'una fulla batent cadascuna i fulles fixes tot
vidriat (tot segons planilles de fusteria exterior de
projecte), 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 C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8
W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau.

Rend.: 1,000 1.386,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 20,20000 = 40,40000

Subtotal: 75,24000 75,24000

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,44000 = 4,03200

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb
triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1
de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts
de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment
de base de fusta,  classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base
de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

4,370      x 175,23000 = 765,75510

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,06000 = 1,70600

Subtotal: 771,49310 771,49310

Partides d'obra

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 1,000      x 157,77070 = 157,77070

EC1GFGVC m2 Vc: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG
CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4
o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm amb capa de baixa emissivitat i control solar
SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm

3,720      x 102,14035 = 379,96210
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- Vidre interior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Subtotal: 537,73280 537,73280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,88100

COST DIRECTE 1.386,34690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.386,34690

P-367 KASAFG00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada. Inclou pany pànic amb clau
mestrejada i tancaportes de braç lliscant.

Rend.: 1,000 495,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,375 /R x 20,15000 = 7,55625

Subtotal: 7,55625 7,55625

Materials

BASA71PB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic

1,000      x 340,04000 = 340,04000

Subtotal: 340,04000 340,04000

Partides d'obra

EAZPFG02 u Tancaportes de braç lliscant 1,000      x 91,60033 = 91,60033

EAZPFG00 u Subministrament i muntatge de pany tipus pany-pànic
per a porta d'evacuació, amb clau mestrejada.

1,000      x 55,83525 = 55,83525

Subtotal: 147,43558 147,43558

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18891

COST DIRECTE 495,22074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,22074

P-369 KB12FG01 ut Se-01: Conjunt de serrelleria exterior format per:
- Marc perimetral d'acer galvanitzat en calent de 6
mm de gruix de mides 120x210 cm i 47 cm de
profunditat (mides a comrprovar a obra) fixat
mecànicament al parament d'obra.
- Barana d'acer per a pintar formada per un marc de
passamà de 50x8 mm i brèndoles circulars de
diàmetre 8 mm col·locades a una separació màxima
de 10 cm. Fixada ancorada als brancalls de
l'obertura.
- Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

Rend.: 1,000 870,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 5,000 /R x 17,35000 = 86,75000

A012F000 h Oficial 1a manyà 5,000 /R x 20,15000 = 100,75000

Subtotal: 187,50000 187,50000
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Materials

BB12FG00 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 50x8
mm, travesser inferior i superior de passamà de 80x8
mm de secció, muntants del mateix tipus de passamà
cada 100 cm i brèndoles circulars de diàmetre 10 mm
col·locades a una separació màxima de 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixadamecànicament a l'obra
o soldada a estructura metàl·lica.

1,200      x 120,50000 = 144,60000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,11000 = 4,44000

Subtotal: 149,04000 149,04000

Partides d'obra

K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

5,500      x 17,96256 = 98,79408

E447F237 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a
llindes formades per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques

146,000      x 2,94849 = 430,47954

Subtotal: 529,27362 529,27362

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,68750

COST DIRECTE 870,50112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 870,50112

P-372 KB12FG09 ut Marc perimetral situat al pas entre la passera i el nou
edifici, d'acer galvanitzat en calent de 6 mm de gruix
de mides 120x210 cm i 55 cm de profunditat (mides a
comrprovar a obra) fixat mecànicament al parament
d'obra. Fixada amb ancoratges als brancalls de
l'obertura. Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

Rend.: 1,000 649,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 4,000 /R x 20,15000 = 80,60000

A013F000 h Ajudant manyà 4,000 /R x 17,35000 = 69,40000

Subtotal: 150,00000 150,00000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

16,000      x 1,11000 = 17,76000

Subtotal: 17,76000 17,76000

Partides d'obra

K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

3,000      x 21,82786 = 65,48358

E447F237 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a
llindes formades per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques

140,000      x 2,94849 = 412,78860

Subtotal: 478,27218 478,27218
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,75000

COST DIRECTE 649,78218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 649,78218



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR6 QUADRES DE PREUS 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PR6 QUADRES DE PREUS 

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 135C56H2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb
60 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,2 m2/m3

179,38 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 145CJ7G3 m2 Formació de bancada de formigó de 20 cm de cantell per maquinaria en planta coberta, amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi amb una quantia de 1,08 m2/ut,
formigó HA-30/P/10/Ila abocat amb bomba i armadura amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

31,23 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 14LFU02S m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó
ceràmic vist corbat i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada
AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot. Inclou part proporcional d'execució de bigues i cèrcols de formigó armat,
amb el corresponent muntatge i desmuntatge d'encofrat.

97,56 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 14LFU03S m2 Sostre inclinat de coberta per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, format
per encadellat ceràmic de 4 cm de gruix; biguetes de formigó autoportants, intereixos 0.7 m,
llum 5 a 7 m; capa de protecció de morter de 1-2 cm de gruix. Inclou part proporcional
d'execució de bigues i cèrcols de formigó armat, amb el corresponent muntatge i
desmuntatge d'encofrat i apuntalament.

58,55 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 1511FG02 m2 Coberta plana invertida transitable formada per:
- Capa de formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3 de gruix entre 5-10 cm.
- Barrera de vapor.
- Impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat superficial 7.2 kg/m2
LO-40-FP de 130 g/m2.
- Capa separadora de geotèxtil de 110g/m2.
- Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS), 0,035 W/m*C, amb resistència a la compressió
de 300KPa, amb perfil mitjamossa i acabat llis.
- Subbase de morter de 4 cm.
- Acabat de terrat amb paviment de gres extruït sense esmaltar antilliscant, col·locats amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Inclou part proporcional de formació de minvells amb paraments verticals amb rajola del
mateix tipus que la del paviment; formació de mitja canya de morter merimetral; reforços de
la impermeabilització en la formació de minvells; bonera sifònica de 110 mm de diàmetre
amb tapa antigrava metàl·lica adherida sobre làmina bituminosa en calent.

96,34 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 1521FG04 m2 Coberta inclinada amb un pendent màxim del 30%, formada per:
- Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim,
(amb un 50% de peces de nova aportació) col·locades amb escuma de poliuretà específica.
- Onduline
- Ondutherm 80+aglom hidròfug 19
- Barrera de vapor/estanquitat tipus Tyveck Airguard Sd5 o equivalent, de polipropilè i
copolímer de etilè-butil acrilat, col·locada no adherida.
Inclou part proporcional d'encontres amb paraments verticals.

78,26 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-7 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit (EPS), de
tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà col.locat amb
morter elaborat a l'obra, amb guix o amb adhesiu cola de 4 cm de gruix de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS 2006

54,55 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm de gruix màxim, amb perfils d'acer
laminat per a estructures S275JR segons definit per càlcul en projecte, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locats recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos
amb perfils i platines d'acer (210 kg/m). Inclou part proporcional de reconstrucció i repassos
dels brancalls dels murs.

479,60 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-9 44SLFG02 m2 Capa de compressió de 4 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba

7,18 €

(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-10 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

184,01 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-11 E2RA73G1 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 barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 E2RA7M01 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 contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

224,80 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-13 E43SFG02 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada per 3 o 5 de capes de
fusta encolades tipus CLT BBS125 o CLT BBS XL de BINDERHOLZ o equivalent, de qualitat
AB, conductivitat tèrmica 0,12 W/mK, protecció insecticida-fungicida NP1. Inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de banda de neopré de 10 mm
de gruix en el recolzament.

91,25 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-14 E43SFG03 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 140 mm gruix formada per 3 o 5 de capes de
fusta encolades tipus CLT BBS125 o CLT BBS XL de BINDERHOLZ o equivalent, de qualitat
AB, conductivitat tèrmica 0,12 W/mK, protecció insecticida-fungicida NP1. Inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de banda de neopré de 10 mm
de gruix en el recolzament.

116,89 €

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 E447F335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes formades per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou aïllament de llana mineral de roca amb barrera de vapor incorporada amb un gruix
total de 50mm, segons detall gràfic de projecte. Inclou sostre PB de la passera, formada per
planxa d'acer de 4mm, fixada amb visos avellanats.

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-16 E4F2FG01 ut Execució de plataforma elevada, a 140 cm d'alçada (inclòs part proporcional de graons)
formada per:
- Parets perimetrals i centrals de maó foradat (totxana) de 10 cm de gruix.
- Entarimat d'encadellat ceràmic de 4 cm de gruix.
- Capa de compressió de 4 cm de gruix armada amb malla electrosoldada diàmetre 6 de
15x15 cm.
- Formació de graons amb totxana.

756,51 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 E4R1FG00 ut Subministrament i muntatge de línia de vida ROOFANGEL INOX de EUROPEAN PROF,
S.L.o equivalent de 28 ml aprox. de longitud, amb pas automàtic amb carro de traslació sobre
muntants d'acer galvanitzat de 50 cm d'alçada. Inclou:
- 2 carros de traslació d'acer inoxidable i tots el materials necesaris per a la correcta
instal·lació del sistema
- Certificat de tots els materials i final de la instal·lació segons UNE 795C
- Manual d'ús
- Nota de càlcul
- Pla de rescat genéric.

1.557,14 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-18 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 E535FG00 m2 Ondutherm 38,33 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 E545FG00 m2 Coberta de planxa d'acer galvanitzada i lacada de tipus engatillat EURODESIGN CS LLISA
de Europerfil o equivalent, acabat llis de color especial a definir per la DF, col·locada amb
fixacions mecàniques. Inclòs part porporcional de material auxiliar per al correcte muntatge a
obra.

55,32 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 E54ZFG00 m Subministrament i muntatge de canal oculta de recollida d'aigües pluvials en ràfec de coberta
inclinada de secció interior aproximada de 20x20 cm, formada per doble planxa d'acer
galvanitzat de 0.8 mm de gruix; aïllament interior de llana de roca de 20 mm de gruix de
densitat 96 a 105 kg/m3. Desenvolupament total de la canal de 80 cm i 4 plecs. Inclou
elements de fixació i segellats.

57,70 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-22 E5ZAS14A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques

14,71 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 E5ZES54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions
mecàniques

14,63 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II

31,02 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-25 E652FG01 m2 D1- 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 100 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Sistema W111 de Knauf o equivalent, EI30 i aïllament
acústic Ra 46 dBA. Inclou segellats dels ponts acústics pels passos d'instal·lacions.

38,22 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-26 E652SA2D m2 Increment de preu unitari per muntatge amb placa hidròfuga a una cara. 2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 E6ME1470 m2 Subministrament i col·locació de perfils Sistema Cortizo Façana Equity per façana lleugera
realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants dimensionats segons càlcul estàtic tipus
Cor-9351 o Cor-9354 i travessers tipus Cor-9341 o Cor-9344, segons necessitats
específiques de l'obra. Tots dos amb un ample de perfil interior de 18 mm i proveïts de canals
de drenatge i ventilació, units a través de topalls amb juntes de dilatació en ambdós extrems.
Envidrament realitzat a base d'un perfil pressor Cor-9140 que comprimeix perimetralment el
vidre fixant a l'estructura autoportant. Les tapetes embellidores Cor-9133 / Cor-9139 /
Cor-9142 / Cor-9143 / Cor-9183 o Cor-9198 horitzontals o verticals donen com a resultat un
ample vist exterior d'alumini de 52 mm.
Estanquitat òptima a l'usar una barrera formada per juntes EPDM.
Aïllament tèrmic mitjançant peces aïllants COR-9300 de 24 mm.
Sistema d'obertura projectant oculta amb fulla formada per perfil COR-9125 i marc
COR-9135, de vidre mitjançant enganxat estructural amb platina d'enganxat COR 7298.
Compàs d'acer inoxidable suportant un pes per fulla de fins a 180 kg. Estanquitat mitjançant
doble barrera formada per juntes d'EPDM.
Ancoratges realitzat en alumini extruït per ancoratge a front de forjat, arrencada o coronació
que permet una total regulació tridimensional, corregint els possibles caigudes dels forjats i
deixant la façana completament anivellada i aplomada.
Lacat color RAL a definir per la DF, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. la qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix
comprès entre 60 i 100 micres.

183,84 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 E6Z1FG01 ut Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica galvanitzada model ORECHIDEA BASIC
o equivalent per a porta corredera d'una fulla per a tancament de guix laminat de 10,5 cm de
gruix acabat per a una amplada útil de porta de 90 cm i una alçada útil de 210 cm.

242,85 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 E7C22101 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 10 mm de gruix, de 0,2 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 E7C22201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

5,61 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 E7C7FG01 m2 Subministrament i muntatge de panell rígid termoacústic de poliuretà per a interior tipus
ARKOBEL  de 30 mm de gruix o equivalent.

15,09 €

(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-33 E7C9FG00 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 20
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 0,57143
m2.K/W, tipus SMART FLOOR TP de KNAUF o equivalent, col·locada amb fixacions
mecàniques.

8,45 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 E7C9RA24 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments tipus PANEL PLUS
de KNAUF o equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,032 W/mK i una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W, col·locada amb fixacions
mecàniques

11,59 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 E7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de melamina tipus SONTEC de la cada BASF
o equivalent , rectangular de 50 mm de gruix, pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb
ganxo-cable-terminació o motlles d'acer inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i
separades el mínim respecte l'entrebigat de fusta.

57,94 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 E7D6FG01 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent per a una REI-90.

40,45 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 E7D6FG02 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
dues capes de pintura intumescent per a una R-30.

29,44 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

17,89 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 E8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 E825SA65 m2 R2 - Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat color blanc, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de
20x20 cm amb pretall de 10x10 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de
cantonera d'alumini, color a definir per la DF.

24,34 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 E83E147D m2 T1: Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca. Inclou segellats dels ponts acústics pels passos d'instal·lacions.

36,38 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 E844FG00 m2 S1 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

22,82 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 E84BFG00 m2 Cel ras registrable format per un panell de malla expandida deployé hexagonal, de
dimensions 3200x1200mm i 2mm de gruix, d’acer inoxidable, col·locat amb estructura oculta
d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris
tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de
cel ras de 4m com a màxim

51,07 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-44 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

32,19 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-45 E898FG00 m2 R1 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-46 E8JA7P41 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

33,97 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-47 E8K1D14K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

21,45 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-48 E9371EJ6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 30 a 35 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1600 a 1700 kg/m3, de 10 cm de gruix

21,11 €

(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-49 E93AFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa de guix amb fibra de dimensions
1200x600 i un gruix de 23 mm amb vores fresats, recolzada sobre un sòl base prèviament
anivellat. Fins i tot part proporcional de cola de juntes Brio i cargols per a la seva unió,
imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ... Totalment acabat i llest per acabat final.

42,81 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 E9DC1M54 m2 P2: Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup
BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

37,97 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-51 E9G1FG00 m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/IIa+E, de 6 cm de gruix, amb malla electrosoldada de 15x15
cm de diàm. 6 mm

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 E9GZFG02 m2 P1: Acabat polit de paviment de formigó amb tractament final de tancat de porus acabat mate. 7,81 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 E9R2FG00 m2 P3: Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de INTERFACE o equivalent,
de 10mm de gruix col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Inclou part
proporcional de remats per a la formació d'esglaons, transició entre paviments, etc.

22,45 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclòs subestructura de suport fixada a parements.

86,36 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 E9S1FG02 ut Si-02: Subministrament i muntatge de tancament vidriat resistent de forma circular de
diàmetre 87 cm per a col·locar enrasat amb paviment sobre el pou; format per una
subestructura d'acer galvanitzat encastada al forjat, un marc perimetral d'acer galvanitzat i un
vidre laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600 (seguint el definit en detall gràfic de projecte).

188,42 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-56 E9S2FG01 m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix,,
col·locat amb fixacions mecàniques. Classe 3 de resistència al lliscament.

51,07 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-57 E9S2FG05 m2 P4: Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable de 3 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de perfil d'acer inoxidable en la
transició entre paviments o de vora.

57,86 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5
cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 E9V8FG01 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

40,56 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 EAQEBI01 ut Bi-01:Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega batent llisa de 70x210x4
cm formada per estructura interior de fusta folrada ambdós costats amb taulell de MDF
hidròfug de 6 mm de gruix preparat per acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i
ferramentes d'acer inoxidable muntada sobre bastiment de base. Inclou subministrament de
bastiment de base de fusta i condemna accionable des de l'exterior.

208,54 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 EAQEBI03 ut Bi-02:Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega batent llisa de 80x210x4
cm formada per estructura interior de fusta folrada ambdós costats amb taulell de MDF
hidròfug de 6 mm de gruix preparat per acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i
ferramentes d'acer inoxidable muntada sobre bastiment de base. Inclou subministrament de
bastiment de base de fusta i condemna accionable des de l'exterior.

232,08 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-62 EAQECI01 ut Bi-03: Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla corredissa de fusta per a
esmaltar, muntada sobre guia superior encastada a carcasa i conduida per una guia inferior
(inclòs el topall), de 40 mm de gruix formada per estructura interior de fusta folrada ambdós
costats amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix preparat per a anar acabat esmaltat;
galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i ferramentes d'acer inoxidable i condemna accionable
des de l'exterior.

260,73 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada

196,60 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-64 EAVTFG00 m2 Subministrament de cortina Insoudtex Màster absorció acústica de color negre i Blanc o
equivalent. Confeccionada mitjançant sistema de confecció industrial per suportar ús públic
intens, emprant vores perimetrals i en el seu horitzontal superior, cinta de reforç d'alta
resistència amb ollados metàl·lics de 12 mm reblats mitjançant pressió pneumàtica.
Confeccionada amb 100% més de teixit, que li confereix ones (frunzit del 150%).
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´, 100% opaca i ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial ignífug M1 - Classe 1 emès per
laboratori homologat per l'ENAC, d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de

62,19 €
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seguretat preventiva contra incendis en llocs de pública concurrència. Adequades a el nou
CTE ´´codi tècnic d'edificació´´ i d'acord amb les normes UNE EN 13772: 2003 UNE EN
1101: 1996 UNE EN 13773: 2003 ISO 3175: 1995
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-65 EAZGFG00 m Subministrament i muntatge de carril rail Mod Teltronift manual especial Insoudtex Màster o
equivalent. Sistema de carril en alumini extrusionat amb tots els accessoris de muntatge.
ganxos de penjar inclosos. Es subministra premuntat minimitzant cost i procés de muntatge.

91,18 €

(NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-66 EC1GFGVD m2 Vd: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST
BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16 ARGÓ) 44.1 o equivalent format per:
- Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de control solar
COOL LITE ST BRIGHT SILVER  a la cara 2 de l'envidrament.
- Cambra d'aire de 16 mm de gruix amb argó, amb perfil separador polimèric i doble segellat
perimetral.
- 3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG
PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de
l'envidrament, units per un PVB de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d'ús 2B2.
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

112,14 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-67 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 80,17 €

(VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-68 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-69 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,70 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-70 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-71 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

13,42 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 ED15B771 m Baixant 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

17,89 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

24,17 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-74 ED351230 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3.5 cm de gruix,
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

34,32 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-75 ED51538M u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de
75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

69,62 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-76 ED7FR113 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix

28,49 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-77 ED7FR213 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix

29,95 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 ED90PA01 m Partida alçada per a connexió de sanejament (pluvials i fecals) a xarxa pública 259,32 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-79 EDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

32,17 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-80 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

18,11 €

(DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-81 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

12,32 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-83 EE42Q816 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-84 EE42Q856 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-85 EE42Q916 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

29,89 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-86 EE42QD16 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

32,89 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-87 EE445AS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense
gruixos definits, col·locat

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-88 EE4ZDG44 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm, adaptat
per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques

37,30 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-89 EE4ZDG84 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm, adaptat
per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques

43,60 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

P-90 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

24,14 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-91 EED5B231 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.7 i
COP aproximat de 6.2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,474 kW i en calor
4,919 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema
antivibratori de molla VIBCON VIB100 o equivalent + estora tipus VIBCON AD412 o
equivalent.

7.095,17 €

(SET MIL NORANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-92 EED5B251 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 33 a 38 kW i potència calorífica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5.6 i
COP aproximat de 6, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,339 kW i en calor
6,75 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema
antivibratori de molla VIBCON VIB100 o equivalent + estora tipus VIBCON AD412 o
equivalent.

8.302,97 €

(VUIT MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-93 EEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

1.214,23 €

(MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-94 EEDA11D2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 10 a 11.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 75
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter, col.locada.Model a
instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació.

1.482,51 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-95 EEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

585,04 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-96 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

592,53 €

(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-97 EEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

629,10 €

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-98 EEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, de baixa
silueta, col.locada. Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions
tèrmiques i sistemes de ventilació.

1.062,61 €

(MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-99 EEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

37,19 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-100 EEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

56,67 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-101 EEK71AA1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

29,60 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-102 EEK97107 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 32,43 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-103 EEK97207 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 35,08 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-104 EEKCA1FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

25,52 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-105 EEKCA2FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

25,99 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-106 EEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 200x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

100,78 €

(CENT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-107 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el
conducte

123,35 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-108 EEMHCADB u Unitat de ventilació vertical S&P CADB/T-HE 12 PRO-REG LV ref:5153817500 amb
recuperador estàtic amb freecooling, cabal nominal de 1200 m3/h, de 1100W, eficacia del
85,3%, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre
pla d'eficàcia F6, equipat amb accessoirs teulada exterior, col.locada. Model a instal·lar
segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.
Inclou sistema antivibratori de molla VIBCON VIB75 o equivalent + estora tipus VIBCON
AD412 o equivalent.

6.336,11 €

(SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-109 EEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST ERV amb recuperador estàtic amb
freecooling, cabal nominal de 600 m3/h, de 345W, eficacia del 96%, secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada.
Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i

3.500,45 €
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sistemes de ventilació.
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-110 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

64,61 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-111 EEP31175 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

75,95 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-112 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 248,12 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-113 EEV25A99 u Módulo de control electrónico de adaptación de señal que permite convertir una señal tipo
contacto libre de
potencial (detector de presencia) o analógica (sonda de CO2, %HR o TºC), amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada.

188,12 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-114 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control unitat interior per equips
VRV., instal·lat i connectat

298,75 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-115 EEV3SMC3 u Controlador central Panansonic CZ-64ESMC3 de paret cablejat per a regulació de calefacció
i refrigeració per equips VRV, amb pre-programació. instal·lat i connectat

1.554,75 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-116 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació de calefacció i
refrigeració per equips VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i sortida instal·lat i
connectat

253,75 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-117 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat 4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-118 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control 87,05 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-119 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a 98,25 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-120 EEZG9001 kg Recuperació de Gas Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a,
connexió unitats interiors, realització del buit i recarregar Gas

324,38 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-121 EF21H611 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

18,83 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-122 EF21H612 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

22,15 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-123 EF21H812 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

34,68 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-124 EF21H912 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

49,12 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-125 EF5H1703 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-126 EF5H1B03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-127 EF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

11,26 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-128 EF5H1P03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

18,93 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-129 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal
o safata

12,12 €

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-130 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
5/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal
o safata

16,82 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-131 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata

19,04 €

(DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-132 EF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2
tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i
una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat

105,30 €

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-133 EF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2
tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i
una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat

110,56 €

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-134 EFB16452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-135 EFB1Z999 m Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3., connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic.

12,56 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-136 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

3,67 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-137 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-138 EFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-139 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-140 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-141 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-142 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-143 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,87 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-144 EFQ3VCBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

25,95 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-145 EFQ3VCDL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

31,31 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-146 EFQ3VCJL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

42,85 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-147 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

5,08 €

(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-148 EG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-149 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

11,78 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-150 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada

9,13 €

(NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-151 EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

13,13 €

(TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-152 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

16,36 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-153 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat

470,39 €

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-154 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-155 EG21HD1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

18,76 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-156 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-157 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-158 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 16

P-159 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-160 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-161 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-162 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-163 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-164 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-165 EG2DF6E9 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
150 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport

30,93 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-166 EG312322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-167 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-168 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-169 EG312342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-170 EG312672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

11,36 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-171 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-172 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-173 EG325186 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en canal

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-174 EG325196 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en canal

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-175 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-176 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

38,08 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-177 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

21,63 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-178 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

21,85 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-179 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

22,22 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-180 EG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

70,71 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-181 EG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

88,98 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-182 EG415EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

240,39 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-183 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

104,33 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-184 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

189,48 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-185 EG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

151,71 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-186 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat

115,13 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-187 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat

82,87 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-188 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada 1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-189 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada 2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-190 EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-191 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu mitjà, encastada

9,55 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-192 EG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu econòmic, encastada

8,71 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-193 EG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2.5 mm2 de secció, amb tapa,
preu econòmic, encastada

9,15 €

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-194 EG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat 3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-195 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor
per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-196 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb
bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-197 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2
mòduls, preu mitjà, col·locat

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-198 EG6K3K11 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 1 base d'endoll+1 HDMI+1 USB+1 HDMI+1 USB, amb
marc i bastidor, encastat

100,34 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-199 EG6KZ998 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases
d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor i tapa ,encastat

197,32 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-200 EG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases
d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor,encastat

127,01 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-201 EG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat

46,55 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-202 EH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de
60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat

65,25 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-203 EH413120 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès, col·locat

38,41 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-204 EH4L21JD u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat a carril

166,48 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-205 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

59,94 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-206 EHA1H5R4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre

45,32 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-207 EHB17564 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència
AF, IP-65, muntada superficialment al sostre

61,04 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-208 EHL8E63 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 2600 WW
WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I, muntada suspesa.

205,35 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-209 EHLFA01 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH,
de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico
incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I. , muntada
superficial.

191,88 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-210 EHLFA02 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW GR,
de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo
para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico
incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I, muntada
superficial.

299,74 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-211 EHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 3900 WW
WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I, muntada suspesa

234,72 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-212 EHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 6600 WW
WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I. , muntada suspesa

249,59 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-213 EHLPS01 u Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo
AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH, de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de
aluminio pintado en color blanco mate y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con
un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I, muntada superficial.

131,56 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-214 EHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i
connectat

175,27 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-215 EHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador, de 2 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

34,68 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-216 EHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador, de 4 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

53,79 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-217 EHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

53,33 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-218 EHV22000 u Sensor d'infrarojos, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

52,63 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-219 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

61,54 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-220 EHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de
bus, per a col.locar en carril DIN, muntat i connectat

278,21 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-221 EHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells,
muntat en canalització i connectat

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-222 EHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa
ETHERNET, muntat a carril DIN i connectat

1.395,19 €

(MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-223 EJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, encastat a taulell

101,87 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-224 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

212,97 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-225 EJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

111,33 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-226 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i
entrada de 3/4´´

66,21 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-227 EJ2ZA131 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a
maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

12,71 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-228 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-229 EJ2ZE121BP7I u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´. Article: ref. 525543100 de la serie Varis de
ROCA SANITARIO

14,62 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-230 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

12,18 €

(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-231 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-232 EJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

17,22 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-233 EJ38A7FG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal
de PVC

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-234 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

207,31 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-235 EJ71FG00 u Kit Bateria contra incendis per a una acumulació de 12.000 l de mides 4753x1725x1850 mm,
formada per 4 dipòsits prismàtics amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta
densitat, de 3000 l de capacitat cadascun, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada
model AQUABLOCK XL de la casa SCHUTZ o equivalent. Amb garantia de 10 anys del
fabricant.

3.076,92 €

(TRES MIL SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-236 EJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

185,86 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-237 EL26FG00 u Treballs de substitució de 4 portes d'ascensor batents de planta per portes telescòpiques
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles corredisses de planxa d'acer, acabat lacat, color a
definir per la DF, amb sistema d'obertura i tancament automatitzat amb els corresponents
sistemes de seguretat. Inclou la substitució de la porta de la cabina i de les botoneres de
planta per complir accessibilitat. Inclou els treballs de paleteria i els repassos d'acabats dels
paraments.

3.366,48 €

(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-238 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m,
inclou fixacions, proteccions i connexionat

7.212,90 €

(SET MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-239 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

28,36 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-240 EM121A06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10 zones, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

354,22 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-241 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

61,79 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-242 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior

135,76 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-243 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-244 EM235BAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional
d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

365,57 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-245 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

51,88 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-246 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

89,87 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-247 EMD1A631 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb 11 cortines,
camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2,
col·locat superficialment

91,87 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-248 EMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per
a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6,
col·locat

45,70 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-249 EMD3UA10 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliable a 64 zones, possibilitat de fer fins a 4 particions, sortides de placa per a sirena
exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic
integrat, alimentació 230 V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una
tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta de comunicacions amb dues sortides RS
232, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-1, instal·lada

1.039,24 €

(MIL TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-250 EMD4UA10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to,
sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 3
segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

49,62 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-251 EMD4UC10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb
protecció metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 120 dB a 1 m de
distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb
tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de
protecció IP 55, col·locada

143,14 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-252 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub 1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-253 EMDWC002 u Caixa per a teclat digital, muntada superficialment 52,12 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-254 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

13,27 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-255 EMSBCVA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 630x210
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-256 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

11,84 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-257 EN317324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

46,81 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-258 EN319327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

84,36 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-259 ENB17327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

144,62 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-260 ENXA1112 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12
m3/h de cabal nominal i 40 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de
diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0.75 kW de potència,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de
protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba
principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

2.344,05 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-261 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-262 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-263 EP43CUSB m Cable USB, col·locat sota tub o canal 3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-264 EP43F431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

10,81 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-265 EP43HDMI m Cable HDMI, col·locat sota tub o canal 3,67 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-266 EP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable 2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-267 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

15,82 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-268 EP74Q511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 38 unitats d'alçària, de 1800 x 600 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

566,50 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-269 EP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari
tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

506,71 €

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-270 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat

288,50 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-271 EP7EZ995 u Salicru SLC Twin RT2 SAI On-line 3000 VA, instal·lat 893,09 €

(VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-272 EP7EZ996 u Disc dur 6TB WD60EFAX WD RED 217,55 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-273 EP7EZ997 u RS819 de Synology, NAS 4 bahías Rack - Realtek RTD1296 4 núcleos 1.4GHz, 2GB DDR4
un servidor NAS en formato rack muy compacto con 4 bahías para discos duros y ampliable
hasta 8 bahías.

669,57 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-274 EP7EZ998 u Regleta de alimentación para rack 19´´ specificaciones:

Instalación horizontal 1U
Tomas de salida: 8 x DIN49440
Longitud del cable: 1,8 m
Corriente: 16A
Tensión nominal: 250 V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 3500W
Encienda el interruptor de encendido / apagado
Color: Negro

21,94 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-275 EP7EZ999 u Patch panel rack 1U 24 x Rj45 Cat6A Modular  Vacio con retenedor, BL0340
Panel Categoria 6A de 24 puertos RJ45 tipo tipo Keystone construido en acero, diseñado
para la distribución de cableado de categoría 6A de redes de área local de lata densidad.
Instalable en armarios rack de 19´´. El sistema constituye una manera sencilla de organizar
el cableado excediendo las especificaciones de las normativas.

Características Patch panel rack 1U con retenedor Cat 6A UTP 24 puertos RJ45 Blueline
Panel de conexiónde con 24 puertos RJ45 para instalación en Rack de 19” y enformato de
1U.
Frontal modular con retenedor trasero de cable independiente.
Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta con retenedor plástico para facilitar la
identificación.
Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110 IDC.
Idóneo para integración con latiguillos y módulos Cat.6A (Específico en sistemas BlueLine
Link 10G).
El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, la cual soporta
y facilita la organización de lo senlaces hacia los repartidores del rack.
Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de campos magnéticos y eléctricos.
Resistente a impactos y al degradado gracias a su construcción en acero contratamiento
anticorrosión.
Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de enlaces, permitiendo el
poder rehacer el conexionado individual hasta en 25 ocasiones.
Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26AWG (0.64,0.5y0.4mm).
Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA /EIA para Categoría 6A

102,03 €

(CENT DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-276 EPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CMOS de 1/2.8'', elements de 2560
× 1400, resolució 4 megapixels, sensibilitat de 0,01 lux a F2.8, muntura C / CS, alimentació
POE, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW,Salida Ethernet
10/100M, Almacenamiento NAS: soporta NFS, SMB/CIFS, muntada i fixada en el interior de
carcassa

131,34 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-277 EQ51FG00 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou part proporcional de
sòcol de 40x10mm.

152,29 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-278 EQ5Z12A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir,
de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

100,69 €

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-279 EQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

92,37 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-280 H152B6B1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi
de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs

24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-281 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-282 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-283 K121U01S m Amortització diària de protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1
m amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament
vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta.

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-284 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

109,35 €

(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-285 K2148834 m3 Enderroc de cèrcol de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

111,82 €

(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-286 K214FG00 ut Desmuntatge de cap de biga encastada; neteja amb aire a pressió de restes per a deixar
preparat per a posterior reconstitució de mur, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-287 K214FG02 m2 Desmuntatge de tarima de fusta contralaminada, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-288 K214FG03 ut Enderroc puntual de forjat en la zona d'entrebigat per a la formació de muntant de pas
d'instal·lacions entre plantes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou treballs de repàs i acabat del perímetre

60,66 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-289 K214FG04 m Desmuntatge de biga de fusta laminada, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de
fixacions, aplec de material per a posterior recol·locació.

27,04 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-290 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou marcat de l'enderroc amb tall amb serra de dics; i treballs de repàs i
acabat del mur.

104,70 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-291 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou
càrrega manual de runa generada sobre camió o contenidor

13,46 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-292 K215FG00 m2 Enderroc complet de coberta inclinada amb recuperació de bisells per a posterior
reutilització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,29 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-293 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,00 €

(SIS EUROS)

P-294 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-295 K216FG00 ut Desmuntatge i enretirada de cancell d'accés, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

34,31 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-296 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-297 K218FG00 m2 Repicat de revestiment interior (enguixat, arrebossat, enrajolats, etc.) amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-298 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-299 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,38 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-300 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-301 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de fusta vidriada o de reixa tipus simple
torsió, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

17,15 €

(DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-302 K21AFG02 u Desmuntatge de porta exterior d'acer, bastiment i accessoris, aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix

83,76 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-303 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-304 K21E5411 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió
directa de 10 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

28,74 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-305 K21EA711 u Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o
climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

17,25 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-306 K21GFG00 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les instal·lacions existents afectades pels treballs
d'intervenció contemplats al present projecte, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

71,84 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-307 K21GFG02 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les instal·lacions existents afectades pels treballs
d'intervenció contemplats al present projecte, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

71,84 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-308 K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors
de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35
mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-309 K21GU025 u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre
300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

38,33 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-310 K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-311 K21QFG00 ut Desplaçament de teules amb mitjans manuals i aplec en el mateix pati, sense incloure
embalatges.

137,23 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-312 K21QFG01 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització
(sense incloure embalatges) o càrrega manual sobre camió o contenidor, a definir per la part
promotora.

8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-313 K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

25,60 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-314 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

16,04 €

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-315 K43G5132 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20
a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

1.025,95 €

(MIL VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-316 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-317 K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge 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

1,81 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-318 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-319 K458FG00 m3 Formació de dau de formigó, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

119,68 €

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-320 K4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2

259,07 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-321 K4F2FG00 m3 Reconstitució de paret/mur estructural per a revestir amb maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2

259,38 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-322 K4F7NK11 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

13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-323 K4GRFG01 m3 Reconstitució de mur de maçoneria i/o fàbrica ceràmica amb reposició de peces similars al
mur pre-existent, i col·locades amb morter de calç i sorra seleccionada similar a l'existent o
morter de ciment,segons deficneixi la DF.

183,15 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-324 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm
d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural

36,69 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 30

P-325 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

13,36 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-326 K5ZEF32K m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de
290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

57,08 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-327 K614FG01 m2 D2: Paredó recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en
base escaiola

16,32 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-328 K6A1FG00 u Treballs d'adaptació de porta del pati preexistent d'acer amb inclusió de barra antipànic; pany
amb clau tipus pany pànic; i molla tancaportes i adaptant-la a obertura cap a l'exterior. Inclou
treballs de recol·locació i acabat final amb pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt
sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

652,78 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-329 K7C9FG00 m2 Aïllament de l'espai entrebigat amb feltre de llana mineral de vidre per aïllaments tipus
MANTA KARFT KNAUF, segons UNE-EN 13162, revestit d'una barrera de vapor constituïda
per un complex paper kraft/polietilè en una de les seves cares, de 160 mm de gruix i 1200
mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència tèrmica de
4,00 m2.K/W, col·locada sobre el fals sostre

9,06 €

(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-330 K7D6FG00 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent per a assolir una REI-90.

38,27 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-331 K7D6FG02 m2 Envernissat ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i de color transparent per a assolir
un comportament al foc C-s2,d0 segons la normativa de recció al foc EN13501-1 i ETA
15/0424, amb la superfície d'acabat mate

20,90 €

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-332 K7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-333 K81111C0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10

13,82 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-334 K81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat

17,08 €

(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-335 K81131C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, remolinat

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-336 K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-337 K82Z5M30 m2 Aplicació de pont d'unió de morter de ciment per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic
sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent

9,00 €

(NOU EUROS)
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P-338 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St
2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-339 K877151F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb
prèvi buidat i neteja del material dels junts

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-340 K878C160 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec 8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-341 K878FG00 m2 Neteja de forjats mitjançant escombrat i protecció dels forjats de fusta amb estesa de
plàstics, amb mitjans manuals i abocament de runa sobre camió o contenidor

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-342 K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-343 K894FG00 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

15,11 €

(QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-344 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

16,60 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-345 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-346 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-347 K89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

16,35 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-348 K89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

14,17 €

(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-349 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

17,96 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-350 K8K1FG00 m Escopidor (marxapeu) de 55 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus manual, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

18,11 €

(DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-351 K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 1-2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-352 K93AE165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 15 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

35,80 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-353 K9B4FG00 m2 Reposició de paviment interior amb peces de pedra similar a la pre-existent col·locada i
rejuntada amb morter de calç hidràulica.

178,81 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-354 K9P67A26 m2 P5: Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-355 K9QAFG00 m2 Tarima de taulells de fusta contralaminada formada per dos taulers contraxapats de fusta de
pi de 15 mm de gruix (seguint tarima pre-existent) muntada sobre bigues de fusta. Inclou la
formació de les grades de P3 amb tauler de 15mm.

51,34 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-356 KA1AAI01 ut Ai-01. Mampara interior de mides totals 124x207 cm (mides a comprovar a obra), formada
per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle recte,
muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20
mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada (segons escandall de fusteria exterior
de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence
SGG 33.1 o equivalent.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

705,90 €

(SET-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-357 KA1AAI02 ut Ai-02. Mampara interior de mides totals 594x(375-235) cm (mides a comprovar a obra),
formada per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle
recte, muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de
20 mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada i diverses targes fixes vidriades o
opaques (segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence
SGG 33.1 o equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica
marró fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient
sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

2.652,54 €

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-358 KA1AAI03 ut Ai-03. Mampara interior de mides totals 286x220 cm (mides a comprovar a obra), formada
per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle recte,
muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20
mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada i diverses targes fixes vidriades o
opaques (segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence
SGG 33.1 o equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica
marró fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient

1.134,06 €
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sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
(MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-359 KA1AAIZ1 ut Moble de recepció format per estructura de fusta, i acabats amb DM lacat i taulell amb acer
envernissat mate, segons detalls de mobiliari. Inclou integració de la BIEs i de l'extintor.
Inclou portella.

2.165,58 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-360 KA1AAIZ2 ut Conjunt de mobles de la botiga formats per postades de DM lacat, segons detalls de mobiliari. 1.272,47 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-361 KA1ABE01 ut Be-01: Tancament exterior de mides totals 212x220 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament
de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per un vidre fixe (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte),
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 C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

1.315,00 €

(MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS)

P-362 KA1ABE02 ut Be-02: Tancament exterior de mides totals 252x250 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament
de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per una porta d'una fulla batent i una fulla lateral fixa ambdós vidriades
(tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Tibador d'acer inoxidable.
- Pany amb clau.

2.003,21 €

(DOS MIL TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-363 KA1ABE03 ut Be-03: Tancament exterior en punt rodó de mides totals 177x252 cm (mides a comprovar a
obra) de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1
de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per una fulla fixa vidirada (tot segons planilles de fusteria
exterior de projecte), 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
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.

1.251,50 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-364 KA1ABE04 ut Be-04: Tancament exterior de mides totals 118x210 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament
de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per una balconera de dues fulles batents vidriades (tot segons planilles
de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del
marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

743,02 €

(SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-365 KA1ABE05 ut Be-05: Tancament exterior de mides totals 283x232-1.39 cm (mides a comprovar a obra) de
fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de
trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per dues finestres d'una fulla batent cadascuna i fulles
fixes tot vidriat (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau.

1.648,40 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-366 KA1ABE06 ut Be-06: Tancament exterior de mides totals 405x108 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament
de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per dues finestres d'una fulla batent cadascuna i fulles fixes tot vidriat
(tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau.

1.386,35 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-367 KASAFG00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada. Inclou pany pànic amb clau mestrejada i tancaportes de
braç lliscant.

495,22 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-368 KB12FG00 m Passamà d'acer per a pintar formada per pletina blegada en forma de Z amb 3 costats de 40
mm i 6 mm de gruix. L'alçada muntada de la barana serà de 90 cm respecte paviment acabat
i anirà soldada a l'estructura metàl·lica de rodons.

24,39 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-369 KB12FG01 ut Se-01: Conjunt de serrelleria exterior format per:
- Marc perimetral d'acer galvanitzat en calent de 6 mm de gruix de mides 120x210 cm i 47
cm de profunditat (mides a comrprovar a obra) fixat mecànicament al parament d'obra.
- Barana d'acer per a pintar formada per un marc de passamà de 50x8 mm i brèndoles
circulars de diàmetre 8 mm col·locades a una separació màxima de 10 cm. Fixada ancorada
als brancalls de l'obertura.
- Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat.

870,50 €

(VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-370 KB12FG02 m2 Formació de tancament a base de brèndoles d'acer per a pintar de diàmetre 8 mm separades
10 cm com a màxim entre sí i soldades a estructura metàl·lica de l'escala o a estructura de la
barana.

28,83 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-371 KB12FG05 m Si-01
Barana d'acer per a pintar, format per travesser inferior, superior i muntants cada 1 metre,
de pletina de 60x8 mm de secció i espai entre muntants executat amb planxa d'acer de 3mm,
segons definit en detall de projecte, de 231 cm d'alçària i 454 de longitud, fixada
mecànicament a l'obra. Inclou passamà per escala.

299,45 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-372 KB12FG09 ut Marc perimetral situat al pas entre la passera i el nou edifici, d'acer galvanitzat en calent de 6
mm de gruix de mides 120x210 cm i 55 cm de profunditat (mides a comrprovar a obra) fixat
mecànicament al parament d'obra. Fixada amb ancoratges als brancalls de l'obertura. Acabat
pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

649,78 €

(SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-373 KB12FG99 m Si-03
Barana d'acer per a pintar, format per travesser inferior, superior i muntants cada 1 metre,
de pletina de 60x8 mm de secció i espai entre muntants executat amb planxa d'acer de 3mm,
segons definit en detall de projecte, de 231 cm d'alçària i 454 de longitud, fixada
mecànicament a l'obra. Inclou passamà per escala.

141,41 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-374 KD144A30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

29,59 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-375 KE4ZHJ0M u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1200 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

570,16 €

(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-376 L9GRFG00 u Aranjament de paviment i esgraonat de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja
amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció
controlada

73,13 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-377 PAJU01S ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates,
encastaments, formació de passos d'instal·lacions i segellats.

201,09 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-378 PAJU01Y ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates,
encastaments, formació de passos d'instal·lacions i segellats.

53,03 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-379 PAJU01Z ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates,
encastaments, formació de passos d'instal·lacions i segellats.

410,44 €

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-380 PASSFG01 ut Subministrament i implantació de les mesures de seguretat i salut en el treball establertes
d'acord a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte executiu.

Els preus unitaris del pressupost de l'obra inclouran tots els elements de seguretat i salut
necessaris per a executar els treballs contemplats al projecte executiu amb les correctes
mesures de protecció i seguretat individuals i col·lectives complint l'Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut del projecte executiu i el corresponent Pla de Seguretat i Salut de l'Obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-381 PCQFG00 ut Conjunt d'assaigs de control de qualitat de l'obra a realitzar per laboratori acreditat i d'acord
al seguiment del Pla de Control de Qualitat del projecte executiu.

Els preus unitaris del pressupost d'obra inclouran els assaigs definits per la Direcció
Facultativa en compliment del Programa de Control de Qualitat del projecte, en una quantitat
no més gran del 1% del pressupost de l'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-382 PLEGFG00 ut Inscripció de la instal·lació Termica del edifici al RITSIC, inclou la elaboració de la memòria
de la instal·lació realitzada, el certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la
instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions
tèrmiques en els edificis, i els corresponents certificats CE de la maquinaria instal·lada, així
com les taxes i despeses de la inscripció al Registre.

652,55 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-383 PLEGFG01 ut Legalització de la instal·lació Elèctrica Existent, d'acord amb la Instrucció 1/2015, de 12 de
març, de la Direcció Generla d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació al
procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, què afecten a
la instal·lació en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial
de Catalunya (RITSIC), inclou la elaboració de la documentació tècnica, les despeses de les
OCA, la tramitació i taxes del registre Industrial.

824,36 €

(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-384 PLEGFG02 ut Legalització de la instal·lació Elèctrica de Baixa tensió, d'acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i en les instruccions tècniques complementàries
recollides en el Reial decret 842/2002. de la ampliació de la instal·lació electrica classificada
en el grup ´´I´´ com a local de pública concurrència. Aquests inclou, el projectes tècnics de
legalització, certificats final d'obra, certificats de instal·alció, Insspecció Incial, Taxes i despes
de tramitació de la inscripció al Registre industiral.

1.153,85 €

(MIL  CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-385 PLEGFG03 ut Presentació declaració responsable instal·lació, inclou la Documentació instal·lació de
protecció contra incendis inclou, Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui,
redactat i firmat per tècnic titulat competent, certificat de l’empresa instal·ladora emès per
tècnic titulat competent. contracte de manteniment amb una empresa mantenidora
degudament habilitada per a cadascun dels equips i sistemes inclosos a la instal·lació, i
inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC), o en el
registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma, inclou taxes i despes de tramtiació de
la  presentació.

625,10 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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A Isona i Conca Dellà, març de 2020.

Anna Feu i Jordana (Col. 44063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53129-4)
FEU GODOY ARQUITECTES, S.L.P.
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P-1 135C56H2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb
60 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,2 m2/m3

179,38 €

Altres conceptes 179,38000 €

P-2 145CJ7G3 m2 Formació de bancada de formigó de 20 cm de cantell per maquinaria en planta coberta, amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi amb una quantia de 1,08 m2/ut,
formigó HA-30/P/10/Ila abocat amb bomba i armadura amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

31,23 €

Altres conceptes 31,23000 €

P-3 14LFU02S m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó
ceràmic vist corbat i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada
AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot. Inclou part proporcional d'execució de bigues i cèrcols de formigó armat,
amb el corresponent muntatge i desmuntatge d'encofrat.

97,56 €

Altres conceptes 97,56000 €

P-4 14LFU03S m2 Sostre inclinat de coberta per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, format
per encadellat ceràmic de 4 cm de gruix; biguetes de formigó autoportants, intereixos 0.7 m,
llum 5 a 7 m; capa de protecció de morter de 1-2 cm de gruix. Inclou part proporcional
d'execució de bigues i cèrcols de formigó armat, amb el corresponent muntatge i
desmuntatge d'encofrat i apuntalament.

58,55 €

Altres conceptes 58,55000 €

P-5 1511FG02 m2 Coberta plana invertida transitable formada per:
- Capa de formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3 de gruix entre 5-10 cm.
- Barrera de vapor.
- Impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat superficial 7.2 kg/m2
LO-40-FP de 130 g/m2.
- Capa separadora de geotèxtil de 110g/m2.
- Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS), 0,035 W/m*C, amb resistència a la compressió
de 300KPa, amb perfil mitjamossa i acabat llis.
- Subbase de morter de 4 cm.
- Acabat de terrat amb paviment de gres extruït sense esmaltar antilliscant, col·locats amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Inclou part proporcional de formació de minvells amb paraments verticals amb rajola del
mateix tipus que la del paviment; formació de mitja canya de morter merimetral; reforços de
la impermeabilització en la formació de minvells; bonera sifònica de 110 mm de diàmetre
amb tapa antigrava metàl·lica adherida sobre làmina bituminosa en calent.

96,34 €

Altres conceptes 96,34000 €

P-6 1521FG04 m2 Coberta inclinada amb un pendent màxim del 30%, formada per:
- Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim,
(amb un 50% de peces de nova aportació) col·locades amb escuma de poliuretà específica.
- Onduline
- Ondutherm 80+aglom hidròfug 19
- Barrera de vapor/estanquitat tipus Tyveck Airguard Sd5 o equivalent, de polipropilè i
copolímer de etilè-butil acrilat, col·locada no adherida.
Inclou part proporcional d'encontres amb paraments verticals.

78,26 €

Altres conceptes 78,26000 €

P-7 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit (EPS), de
tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà col.locat amb
morter elaborat a l'obra, amb guix o amb adhesiu cola de 4 cm de gruix de maó foradat

54,55 €
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senzill de 290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS 2006
Altres conceptes 54,55000 €

P-8 44M1FG00 m Estintolament de paret de pedra/ceràmica, de 60 cm de gruix màxim, amb perfils d'acer
laminat per a estructures S275JR segons definit per càlcul en projecte, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locats recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos
amb perfils i platines d'acer (210 kg/m). Inclou part proporcional de reconstrucció i repassos
dels brancalls dels murs.

479,60 €

Altres conceptes 479,60000 €

P-9 44SLFG02 m2 Capa de compressió de 4 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba

7,18 €

Altres conceptes 7,18000 €

P-10 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

184,01 €

Altres conceptes 184,01000 €

P-11 E2RA73G1 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 barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,88 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 E2RA7M01 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 contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

224,80 €

B2RA7M01 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 contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

224,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 E43SFG02 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada per 3 o 5 de capes de
fusta encolades tipus CLT BBS125 o CLT BBS XL de BINDERHOLZ o equivalent, de qualitat
AB, conductivitat tèrmica 0,12 W/mK, protecció insecticida-fungicida NP1. Inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de banda de neopré de 10 mm
de gruix en el recolzament.

91,25 €

B43KL380 m2 Panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada per 3 de capes de fusta encolades
amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir

67,16000 €

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 5,07000 €

E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

7,83490 €

Altres conceptes 11,18510 €

P-14 E43SFG03 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 140 mm gruix formada per 3 o 5 de capes de
fusta encolades tipus CLT BBS125 o CLT BBS XL de BINDERHOLZ o equivalent, de qualitat
AB, conductivitat tèrmica 0,12 W/mK, protecció insecticida-fungicida NP1. Inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de banda de neopré de 10 mm
de gruix en el recolzament.

116,89 €

E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

7,83490 €
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B43KL5H0 m2 Panell de fusta contralaminada de 140 mm gruix formada per 5 de capes de fusta encolades
amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir

92,80000 €

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 5,07000 €

Altres conceptes 11,18510 €

P-15 E447F335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes formades per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou aïllament de llana mineral de roca amb barrera de vapor incorporada amb un gruix
total de 50mm, segons detall gràfic de projecte. Inclou sostre PB de la passera, formada per
planxa d'acer de 4mm, fixada amb visos avellanats.

2,31 €

B44ZF0CA kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,26000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-16 E4F2FG01 ut Execució de plataforma elevada, a 140 cm d'alçada (inclòs part proporcional de graons)
formada per:
- Parets perimetrals i centrals de maó foradat (totxana) de 10 cm de gruix.
- Entarimat d'encadellat ceràmic de 4 cm de gruix.
- Capa de compressió de 4 cm de gruix armada amb malla electrosoldada diàmetre 6 de
15x15 cm.
- Formació de graons amb totxana.

756,51 €

Altres conceptes 756,51000 €

P-17 E4R1FG00 ut Subministrament i muntatge de línia de vida ROOFANGEL INOX de EUROPEAN PROF,
S.L.o equivalent de 28 ml aprox. de longitud, amb pas automàtic amb carro de traslació sobre
muntants d'acer galvanitzat de 50 cm d'alçada. Inclou:
- 2 carros de traslació d'acer inoxidable i tots el materials necesaris per a la correcta
instal·lació del sistema
- Certificat de tots els materials i final de la instal·lació segons UNE 795C
- Manual d'ús
- Nota de càlcul
- Pla de rescat genéric.

1.557,14 €

B4R1U01S ut Línia de vida ROOFANGEL INOX de EUROPEAN PROF, S.L.o equivalent de 45 ml aprox.
de longitud, amb pas automàtic amb carro de traslació sobre muntants d'acer galvanitzat de
50 cm d'alçada. Inclou:
- 2 carros de traslació d'acer inoxidable i tots el materials necesaris per a la correcta
instal·lació del sistema
- Certificat de tots els materials i final de la instal·lació segons UNE 795C
- Manual d'ús
- Nota de càlcul
- Pla de rescat genéric.

1.220,24000 €

Altres conceptes 336,90000 €

P-18 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 13,55 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,96000 €

Altres conceptes 5,59000 €

P-19 E535FG00 m2 Ondutherm 38,33 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,44000 €

B0CU4800FG m2 Panel Sandwich ONDUTHERM BASIC H19+A80: Tauler aglomerat hidròfug 19mm+LM
80mm de la serie Onduterm d'ONDULINE o equivalent

29,14000 €

Altres conceptes 7,75000 €

P-20 E545FG00 m2 Coberta de planxa d'acer galvanitzada i lacada de tipus engatillat EURODESIGN CS LLISA
de Europerfil o equivalent, acabat llis de color especial a definir per la DF, col·locada amb

55,32 €
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fixacions mecàniques. Inclòs part porporcional de material auxiliar per al correcte muntatge a
obra.

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,99000 €

B538FG00 m2 Planxa d'acer galvanitzada i lacada de tipus engatillat EURODESIGN LLISA de Europerfil o
equivalent, acabat llis de color especial a definir per la DF, amb part proporcional de material
auxiliar per al correcte muntatge.

48,30000 €

Altres conceptes 6,03000 €

P-21 E54ZFG00 m Subministrament i muntatge de canal oculta de recollida d'aigües pluvials en ràfec de coberta
inclinada de secció interior aproximada de 20x20 cm, formada per doble planxa d'acer
galvanitzat de 0.8 mm de gruix; aïllament interior de llana de roca de 20 mm de gruix de
densitat 96 a 105 kg/m3. Desenvolupament total de la canal de 80 cm i 4 plecs. Inclou
elements de fixació i segellats.

57,70 €

B5ZBFG00 m Canal oculta de recollida d'aigües pluvials en ràfec de coberta inclinada de secció interior
aproximada de 20x20 cm, formada per doble planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix;
aïllament interior de llana de roca de 20 mm de gruix i de densitat 96 a 105 kg/m3.
Desenvolupament total de la canal de 80 cm i 4 plecs. Inclou elements de fixació i segellats.

46,19000 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-22 E5ZAS14A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques

14,71 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €

B0CHS14A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener

6,40458 €

Altres conceptes 7,22542 €

P-23 E5ZES54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions
mecàniques

14,63 €

B0CHS54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec

6,31890 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €

Altres conceptes 7,23110 €

P-24 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II

31,02 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

6,24000 €

Altres conceptes 24,78000 €

P-25 E652FG01 m2 D1- 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 100 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Sistema W111 de Knauf o equivalent, EI30 i aïllament
acústic Ra 46 dBA. Inclou segellats dels ponts acústics pels passos d'instal·lacions.

38,22 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,05735 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 4,38900 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €
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B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 10,52660 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 4,55700 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,58280 €

B7C9R8M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

4,54230 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,32760 €

Altres conceptes 9,93735 €

P-26 E652SA2D m2 Increment de preu unitari per muntatge amb placa hidròfuga a una cara. 2,32 €

B0CCFG00 m2 Increment de preu unitari d'envà per muntatge amb placa hidròfuga a una cara. 2,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 E6ME1470 m2 Subministrament i col·locació de perfils Sistema Cortizo Façana Equity per façana lleugera
realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants dimensionats segons càlcul estàtic tipus
Cor-9351 o Cor-9354 i travessers tipus Cor-9341 o Cor-9344, segons necessitats
específiques de l'obra. Tots dos amb un ample de perfil interior de 18 mm i proveïts de canals
de drenatge i ventilació, units a través de topalls amb juntes de dilatació en ambdós extrems.
Envidrament realitzat a base d'un perfil pressor Cor-9140 que comprimeix perimetralment el
vidre fixant a l'estructura autoportant. Les tapetes embellidores Cor-9133 / Cor-9139 /
Cor-9142 / Cor-9143 / Cor-9183 o Cor-9198 horitzontals o verticals donen com a resultat un
ample vist exterior d'alumini de 52 mm.
Estanquitat òptima a l'usar una barrera formada per juntes EPDM.
Aïllament tèrmic mitjançant peces aïllants COR-9300 de 24 mm.
Sistema d'obertura projectant oculta amb fulla formada per perfil COR-9125 i marc
COR-9135, de vidre mitjançant enganxat estructural amb platina d'enganxat COR 7298.
Compàs d'acer inoxidable suportant un pes per fulla de fins a 180 kg. Estanquitat mitjançant
doble barrera formada per juntes d'EPDM.
Ancoratges realitzat en alumini extruït per ancoratge a front de forjat, arrencada o coronació
que permet una total regulació tridimensional, corregint els possibles caigudes dels forjats i
deixant la façana completament anivellada i aplomada.
Lacat color RAL a definir per la DF, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. la qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix
comprès entre 60 i 100 micres.

183,84 €

B6MEFG00 m Sistema Cortizo Façana Equity per façana lleugera realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants dimensionats segons càlcul estàtic tipus
Cor-9351 o Cor-9354 i travessers tipus Cor-9341 o Cor-9344, segons necessitats
específiques de l'obra. Tots dos amb un ample de perfil interior de 18 mm i proveïts de canals
de drenatge i ventilació, units a través de topalls amb juntes de dilatació en ambdós extrems.
Envidrament realitzat a base d'un perfil pressor Cor-9140 que comprimeix perimetralment el
vidre fixant a l'estructura autoportant. Les tapetes embellidores Cor-9133 / Cor-9139 /
Cor-9142 / Cor-9143 / Cor-9183 o Cor-9198 horitzontals o verticals donen com a resultat un
ample vist exterior d'alumini de 52 mm.
Estanquitat òptima a l'usar una barrera formada per juntes EPDM.
Aïllament tèrmic mitjançant peces aïllants COR-9300 de 24 mm.
Sistema d'obertura projectant oculta amb fulla formada per perfil COR-9125 i marc
COR-9135, de vidre mitjançant enganxat estructural amb platina d'enganxat COR 7298.
Compàs d'acer inoxidable suportant un pes per fulla de fins a 180 kg. Estanquitat mitjançant
doble barrera formada per juntes d'EPDM.
Ancoratges realitzat en alumini extruït per ancoratge a front de forjat, arrencada o coronació
que permet una total regulació tridimensional, corregint els possibles caigudes dels forjats i
deixant la façana completament anivellada i aplomada.
Lacat color RAL a definir per la DF, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat
mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. la qualitat
de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre
60 i 100 micres.

165,00000 €
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Altres conceptes 18,84000 €

P-28 E6Z1FG01 ut Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica galvanitzada model ORECHIDEA BASIC
o equivalent per a porta corredera d'una fulla per a tancament de guix laminat de 10,5 cm de
gruix acabat per a una amplada útil de porta de 90 cm i una alçada útil de 210 cm.

242,85 €

B6Z1FG02 ut Estructura metàl·lica galvanitzada model ORECHIDEA BASIC o equivalent per a porta
corredera d'una fulla per a tancament d'obra ceràmic de 10,5 cm de gruix acabat per a una
amplada útil de porta de 90 cm i una alçada útil de 210 cm.

234,00000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,56404 €

Altres conceptes 8,28596 €

P-29 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida

1,24 €

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,37400 €

Altres conceptes 0,86600 €

P-30 E7C22101 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 10 mm de gruix, de 0,2 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

3,65 €

B7C22100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

1,93200 €

Altres conceptes 1,71800 €

P-31 E7C22201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

5,61 €

B7C22200 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

3,88500 €

Altres conceptes 1,72500 €

P-32 E7C7FG01 m2 Subministrament i muntatge de panell rígid termoacústic de poliuretà per a interior tipus
ARKOBEL  de 30 mm de gruix o equivalent.

15,09 €

B7C7FG01 m2 Panell rígid termoacústic de poliuretà per a interior tipus ARKOBEL de 30 mm de gruix o
equivalent.

13,93350 €

Altres conceptes 1,15650 €

P-33 E7C9FG00 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 20
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 0,57143
m2.K/W, tipus SMART FLOOR TP de KNAUF o equivalent, col·locada amb fixacions
mecàniques.

8,45 €

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim 0,57000 €

B7C9W2K0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 20 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 0,57143 m2.K/W

5,58600 €

Altres conceptes 2,29400 €

P-34 E7C9RA24 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments tipus PANEL PLUS
de KNAUF o equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,032 W/mK i una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W, col·locada amb fixacions
mecàniques

11,59 €

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments tipus PANEL PLUS de KNAUF o
equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0,032 W/mK i una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W

8,24000 €

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 1,05000 €

Altres conceptes 2,30000 €

P-35 E7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de melamina tipus SONTEC de la cada BASF
o equivalent , rectangular de 50 mm de gruix, pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb

57,94 €
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ganxo-cable-terminació o motlles d'acer inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i
separades el mínim respecte l'entrebigat de fusta.

B7CPFG00 m2 Aïllament acústic amb baffle acústic d'escuma de melamina tipus SONTEC de la cada BASF
o equivalent , rectangular de 50 mm de gruix, color, pintat de fàbrica de color fosc, fixat amb
ganxo-cable-terminació o motlles d'acer inoxidable, col·locades entre les bigues de fusta i
separades el mínim respecte l'entrebigat de fusta.

50,54000 €

Altres conceptes 7,40000 €

P-36 E7D6FG01 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent per a una REI-90.

40,45 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 21,41738 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,21470 €

Altres conceptes 16,81792 €

P-37 E7D6FG02 m2 Pintat intumescent de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
dues capes de pintura intumescent per a una R-30.

29,44 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,21470 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 14,27825 €

Altres conceptes 12,94705 €

P-38 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

17,89 €

B8112G80 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en
sacs

1,18698 €

B0111000 m3 Aigua 0,01299 €

Altres conceptes 16,69003 €

P-39 E8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

6,83 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10374 €

Altres conceptes 6,72626 €

P-40 E825SA65 m2 R2 - Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat color blanc, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de
20x20 cm amb pretall de 10x10 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de
cantonera d'alumini, color a definir per la DF.

24,34 €

E82Z126V m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell circular, de 6 mm de
gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

1,09571 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,19380 €

B0FH3143 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de
76 a 115 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

8,40400 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,61792 €

Altres conceptes 13,02857 €

P-41 E83E147D m2 T1: Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca. Inclou segellats dels ponts acústics pels passos d'instal·lacions.

36,38 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 4,38900 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €
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B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments tipus PANEL PLUS de KNAUF o
equivalent, segons UNE-EN 13162, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0,032 W/mK i una resistència tèrmica de 2,65 m2.K/W

8,24000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,58280 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 4,34000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 5,26330 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,00700 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,32760 €

Altres conceptes 9,93030 €

P-42 E844FG00 m2 S1 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

22,82 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,56700 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,88100 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,15120 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,25000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,06760 €

Altres conceptes 9,90320 €

P-43 E84BFG00 m2 Cel ras registrable format per un panell de malla expandida deployé hexagonal, de
dimensions 3200x1200mm i 2mm de gruix, d’acer inoxidable, col·locat amb estructura oculta
d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris
tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de
cel ras de 4m com a màxim

51,07 €

B84BFG00 m2 Cel ras registrable de deployé amb fixació oculta de perfils metàl·lics color a definir per la D.F
amb reacció al foc A1

23,20590 €

B84ZM650 m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 600x600 mm,
formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a
màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa
cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i
fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

9,45540 €

Altres conceptes 18,40870 €

P-44 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

32,19 €

B84ZG2G0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

23,37000 €

Altres conceptes 8,82000 €

P-45 E898FG00 m2 R1 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

4,30 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,73134 €
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B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,38434 €

Altres conceptes 2,18432 €

P-46 E8JA7P41 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

33,97 €

B8JA7P41 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament i de 4 plecs

19,33800 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,10811 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,21600 €

Altres conceptes 8,30789 €

P-47 E8K1D14K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

21,45 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 5,80768 €

Altres conceptes 15,64232 €

P-48 E9371EJ6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 30 a 35 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1600 a 1700 kg/m3, de 10 cm de gruix

21,11 €

Altres conceptes 21,11000 €

P-49 E93AFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa de guix amb fibra de dimensions
1200x600 i un gruix de 23 mm amb vores fresats, recolzada sobre un sòl base prèviament
anivellat. Fins i tot part proporcional de cola de juntes Brio i cargols per a la seva unió,
imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ... Totalment acabat i llest per acabat final.

42,81 €

B9JFG00 m2 Solera seca Knauf Brío F126 formada per una placa de guix amb fibra de dimensions
1200x600 i un gruix de 23 mm amb vores fresats, recolzada sobre un sòl base prèviament
anivellat. Fins i tot part proporcional de cola de juntes Brio i cargols per a la seva unió,
imprimació superficial, junt de dilatació perimetral ... Totalment acabat i llest per acabat final.

37,14000 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-50 E9DC1M54 m2 P2: Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup
BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

37,97 €

B0FHA152 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

18,11520 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,43925 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,31116 €

Altres conceptes 16,10439 €

P-51 E9G1FG00 m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/IIa+E, de 6 cm de gruix, amb malla electrosoldada de 15x15
cm de diàm. 6 mm

12,69 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,26800 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,67400 €

Altres conceptes 5,74800 €

P-52 E9GZFG02 m2 P1: Acabat polit de paviment de formigó amb tractament final de tancat de porus acabat mate. 7,81 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 5,79560 €

Altres conceptes 2,01440 €

P-53 E9R2FG00 m2 P3: Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de INTERFACE o equivalent,
de 10mm de gruix col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Inclou part
proporcional de remats per a la formació d'esglaons, transició entre paviments, etc.

22,45 €
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B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,92793 €

B9R2FG00 m2 Moqueta en lloseta model HEUGA727 o EMPLOY LOOP de INTERFACE o equivalent, de
10mm de gruix col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Inclou part proporcional
de remats per a la formació d'esglaons, transició entre paviments, etc.

15,74100 €

Altres conceptes 5,78107 €

P-54 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclòs subestructura de suport fixada a parements.

86,36 €

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm

68,80400 €

Altres conceptes 17,55600 €

P-55 E9S1FG02 ut Si-02: Subministrament i muntatge de tancament vidriat resistent de forma circular de
diàmetre 87 cm per a col·locar enrasat amb paviment sobre el pou; format per una
subestructura d'acer galvanitzat encastada al forjat, un marc perimetral d'acer galvanitzat i un
vidre laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600 (seguint el definit en detall gràfic de projecte).

188,42 €

EC154F02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

70,59445 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

41,70000 €

Altres conceptes 76,12555 €

P-56 E9S2FG01 m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix,,
col·locat amb fixacions mecàniques. Classe 3 de resistència al lliscament.

51,07 €

B0CHLN0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, 41,66350 €

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 3,56000 €

Altres conceptes 5,84650 €

P-57 E9S2FG05 m2 P4: Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable de 3 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de perfil d'acer inoxidable en la
transició entre paviments o de vora.

57,86 €

B0CHFG01 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer inoxidable de 3 mm de gruix, 48,45000 €

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 3,56000 €

Altres conceptes 5,85000 €

P-58 E9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5
cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

5,65 €

B9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5
cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis

2,46840 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,16500 €

Altres conceptes 3,01660 €

P-59 E9V8FG01 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

40,56 €

B9VD0A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

27,26000 €

Altres conceptes 13,30000 €

P-60 EAQEBI01 ut Bi-01:Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega batent llisa de 70x210x4
cm formada per estructura interior de fusta folrada ambdós costats amb taulell de MDF
hidròfug de 6 mm de gruix preparat per acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i
ferramentes d'acer inoxidable muntada sobre bastiment de base. Inclou subministrament de
bastiment de base de fusta i condemna accionable des de l'exterior.

208,54 €
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Altres conceptes 208,54000 €

P-61 EAQEBI03 ut Bi-02:Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega batent llisa de 80x210x4
cm formada per estructura interior de fusta folrada ambdós costats amb taulell de MDF
hidròfug de 6 mm de gruix preparat per acabat esmaltat; galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i
ferramentes d'acer inoxidable muntada sobre bastiment de base. Inclou subministrament de
bastiment de base de fusta i condemna accionable des de l'exterior.

232,08 €

Altres conceptes 232,08000 €

P-62 EAQECI01 ut Bi-03: Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla corredissa de fusta per a
esmaltar, muntada sobre guia superior encastada a carcasa i conduida per una guia inferior
(inclòs el topall), de 40 mm de gruix formada per estructura interior de fusta folrada ambdós
costats amb taulell de MDF hidròfug de 6 mm de gruix preparat per a anar acabat esmaltat;
galzes i tapajunts de MDF hidròfug; i ferramentes d'acer inoxidable i condemna accionable
des de l'exterior.

260,73 €

BAQEI020 m2 Porta corredissa de fusta per a pintar, sobre guia superior vista (inclòs el faldó) i conduida per
una guia inferior (inclòs el topall), de 35 mm de gruix, amb guies de desplaçament, pany i
pom, col·locada amb bastiment d'envà i ocultacio de guia, totalment acabada segons plànol
de detall, inclús bastiment de base. S'inclou el pintat de la porta i folrat de bastiment a taller i
el repàs i pintat de les tapetes a obra.

212,53050 €

Altres conceptes 48,19950 €

P-63 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada

196,60 €

BASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt 191,44000 €

Altres conceptes 5,16000 €

P-64 EAVTFG00 m2 Subministrament de cortina Insoudtex Màster absorció acústica de color negre i Blanc o
equivalent. Confeccionada mitjançant sistema de confecció industrial per suportar ús públic
intens, emprant vores perimetrals i en el seu horitzontal superior, cinta de reforç d'alta
resistència amb ollados metàl·lics de 12 mm reblats mitjançant pressió pneumàtica.
Confeccionada amb 100% més de teixit, que li confereix ones (frunzit del 150%).
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´, 100% opaca i ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial ignífug M1 - Classe 1 emès per
laboratori homologat per l'ENAC, d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de
seguretat preventiva contra incendis en llocs de pública concurrència. Adequades a el nou
CTE ´´codi tècnic d'edificació´´ i d'acord amb les normes UNE EN 13772: 2003 UNE EN
1101: 1996 UNE EN 13773: 2003 ISO 3175: 1995

62,19 €

BAVTFG00 m2 Cortina Insoudtex Màster absorció acústica de color negre i Blanc o equivalent.
Confeccionada mitjançant sistema de confecció industrial per suportar ús públic intens,
emprant vores perimetrals i en el seu horitzontal superior, cinta de reforç d'alta resistència
amb ollados metàl·lics de 12 mm reblats mitjançant pressió pneumàtica. Confeccionada amb
100% més de teixit, que li confereix ones.
Utilitzada per a reducció de reverberació i ´´eco´´, 100% opaca i ignífuga.
Teixit fabricat sota normes ISO 9001 i certificat oficial ignífug M1 - Classe 1 emès per
laboratori homologat per l'ENAC, d'acord amb les normatives vigents europees en matèria de
seguretat preventiva contra incendis en llocs de pública concurrència. Adequades a el nou
CTE ´´codi tècnic d'edificació´´ i d'acord amb les normes UNE EN 13772: 2003 UNE EN
1101: 1996 UNE EN 13773: 2003 ISO 3175: 1995

54,21000 €

Altres conceptes 7,98000 €

P-65 EAZGFG00 m Subministrament i muntatge de carril rail Mod Teltronift manual especial Insoudtex Màster o
equivalent. Sistema de carril en alumini extrusionat amb tots els accessoris de muntatge.
ganxos de penjar inclosos. Es subministra premuntat minimitzant cost i procés de muntatge.

91,18 €
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BAZZFG00 m Carril rail Mod Teltronift manual especial Insoudtex Màster o equivalent. Sistema de carril en
alumini extrusionat amb tots els accessoris de muntatge. ganxos de penjar inclosos. Es
subministra premuntat minimitzant cost i procés de muntatge.

72,00000 €

Altres conceptes 19,18000 €

P-66 EC1GFGVD m2 Vd: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST
BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16 ARGÓ) 44.1 o equivalent format per:
- Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de control solar
COOL LITE ST BRIGHT SILVER  a la cara 2 de l'envidrament.
- Cambra d'aire de 16 mm de gruix amb argó, amb perfil separador polimèric i doble segellat
perimetral.
- 3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG
PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de
l'envidrament, units per un PVB de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d'ús 2B2.
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

112,14 €

BC1GFG03 m2 Vd: Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS COOL LITE ST BRIGHT SILVER F2 XN F3 6 (16
ARGÓ) 44.1 o equivalent format per:
- Un vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de control solar
COOL LITE ST BRIGHT SILVER  a la cara 2 de l'envidrament.
- Cambra d'aire de 16 mm de gruix amb argó, amb perfil separador polimèric i doble segellat
perimetral.
- 3 - Un vidre interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dos vidres flotats incolors SGG
PLANICLEAR de 4mm, amb capa de baixa emissivitat PLANITHERM XN a la cara 3 de
l'envidrament, units per un PVB de gruix total 0,38mm, nivell de seguretat d'ús 2B2.

105,35000 €

Altres conceptes 6,79000 €

P-67 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 80,17 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

1,41120 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 51,33000 €

Altres conceptes 27,42880 €

P-68 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12,83 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,85000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,32500 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

Altres conceptes 10,64500 €

P-69 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,70 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,36000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,67500 €

Altres conceptes 10,64500 €

P-70 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,20 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,35000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

4,11250 €

Altres conceptes 10,64750 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

P-71 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

13,42 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,75240 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,20600 €

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
75 mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,75800 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

Altres conceptes 8,67360 €

P-72 ED15B771 m Baixant 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

17,89 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 2,09550 €

BD13177B 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

4,39600 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,89780 €

Altres conceptes 10,41070 €

P-73 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

24,17 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,29000 €

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
160 mm i de llargària 3 m, per a encolar

6,45400 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,71520 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 6,45480 €

Altres conceptes 9,25600 €

P-74 ED351230 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3.5 cm de gruix,
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

34,32 €

BD351230 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33 cm de mides interiors, i 3.5 cm
de gruix, amb finestres premarcades de 15 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

25,15000 €

Altres conceptes 9,17000 €

P-75 ED51538M u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de
75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

69,62 €

BD51538M u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75
mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

54,44000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,82112 €

Altres conceptes 14,35888 €

P-76 ED7FR113 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix

28,49 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 2,09550 €

BD7FR110 m 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, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,16400 €
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,91841 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,48365 €

Altres conceptes 12,73844 €

P-77 ED7FR213 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 i llit de sorra de 15 cm de gruix

29,95 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,93040 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,13000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,48365 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,91841 €

BD7FR210 m 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, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,75200 €

Altres conceptes 12,73554 €

P-78 ED90PA01 m Partida alçada per a connexió de sanejament (pluvials i fecals) a xarxa pública 259,32 €

BD90PA01 P.A. Partida alçada per a connexió de sanejament a xarxa pública 259,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-79 EDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

32,17 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

19,04000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08058 €

Altres conceptes 13,04942 €

P-80 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

18,11 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable

6,40560 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 2,12520 €

Altres conceptes 9,57920 €

P-81 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

12,32 €

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

2,73360 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,92390 €

Altres conceptes 7,66250 €

P-82 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

12,79 €

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 1,94700 €

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

3,18240 €

Altres conceptes 7,66060 €

P-83 EE42Q816 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

16,49 €
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BE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

6,43620 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 2,38920 €

Altres conceptes 7,66460 €

P-84 EE42Q856 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

21,00 €

BE42Q852 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.8 mm, unió amb brida extensible cargolada

9,02700 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 2,38920 €

Altres conceptes 9,58380 €

P-85 EE42Q916 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

29,89 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,80830 €

BE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

7,91520 €

Altres conceptes 19,16650 €

P-86 EE42QD16 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

32,89 €

BEW4A000 u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre 2,87760 €

BE42QD12 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, unió amb brida extensible cargolada

10,85280 €

Altres conceptes 19,15960 €

P-87 EE445AS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense
gruixos definits, col·locat

5,35 €

BE445AS0 m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits 1,52000 €

Altres conceptes 3,83000 €

P-88 EE4ZDG44 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm, adaptat
per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques

37,30 €

BE4DG420 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 150 mm de diàmetre
adaptat per a doble tub

27,62000 €

Altres conceptes 9,68000 €

P-89 EE4ZDG84 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm, adaptat
per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques

43,60 €

BE4DG820 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 200 mm de diàmetre
adaptat per a doble tub

33,92000 €

Altres conceptes 9,68000 €

P-90 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

24,14 €

BE51LQ11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior
de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK,
resistència tèrmica >=0,78125

8,64800 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,94000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,29000 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 16

Altres conceptes 12,26200 €

P-91 EED5B231 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.7 i
COP aproximat de 6.2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,474 kW i en calor
4,919 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema
antivibratori de molla VIBCON VIB100 o equivalent + estora tipus VIBCON AD412 o
equivalent.

7.095,17 €

BED5B230 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.7 i
COP aproximat de 6.2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,474 kW i en calor
4,919 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul

6.862,95000 €

Altres conceptes 232,22000 €

P-92 EED5B251 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 33 a 38 kW i potència calorífica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5.6 i
COP aproximat de 6, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,339 kW i en calor
6,75 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació. Inclou sistema
antivibratori de molla VIBCON VIB100 o equivalent + estora tipus VIBCON AD412 o
equivalent.

8.302,97 €

BED5B250 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 33 a 38 kW i potència calorífica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5.6 i
COP aproximat de 6, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,339 kW i en calor
6,75 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul

8.070,75000 €

Altres conceptes 232,22000 €

P-93 EEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

1.214,23 €

BEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1.040,06000 €

Altres conceptes 174,17000 €

P-94 EEDA11D2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 10 a 11.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 75
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter, col.locada.Model a
instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de
ventilació.

1.482,51 €

BEDA11D2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 10 a 11.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 75
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter

1.308,34000 €

Altres conceptes 174,17000 €

P-95 EEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

585,04 €
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BEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

468,93000 €

Altres conceptes 116,11000 €

P-96 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

592,53 €

BEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

476,42000 €

Altres conceptes 116,11000 €

P-97 EEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Model a instal·lar segons memòria
constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.

629,10 €

BEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

512,99000 €

Altres conceptes 116,11000 €

P-98 EEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, de baixa
silueta, col.locada. Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions
tèrmiques i sistemes de ventilació.

1.062,61 €

BEDE12L1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A , de baixa silueta

849,74000 €

Altres conceptes 212,87000 €

P-99 EEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

37,19 €

BEK21E87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

25,69000 €

Altres conceptes 11,50000 €

P-100 EEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

56,67 €

BEK21L87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

37,51000 €

Altres conceptes 19,16000 €

P-101 EEK71AA1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

29,60 €

BEK71AA1 u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

18,10000 €
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Altres conceptes 11,50000 €

P-102 EEK97107 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 32,43 €

BEK97100 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de diàmetre 17,10000 €

Altres conceptes 15,33000 €

P-103 EEK97207 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 35,08 €

BEK97200 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 200 mm de diàmetre 19,75000 €

Altres conceptes 15,33000 €

P-104 EEKCA1FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

25,52 €

BEKCA1F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades

10,19000 €

Altres conceptes 15,33000 €

P-105 EEKCA2FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

25,99 €

BEKCA2F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades

10,66000 €

Altres conceptes 15,33000 €

P-106 EEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 200x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

100,78 €

BEKN1DZ9 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 200x200 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

85,45000 €

Altres conceptes 15,33000 €

P-107 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el
conducte

123,35 €

BEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A)

111,74000 €

Altres conceptes 11,61000 €

P-108 EEMHCADB u Unitat de ventilació vertical S&P CADB/T-HE 12 PRO-REG LV ref:5153817500 amb
recuperador estàtic amb freecooling, cabal nominal de 1200 m3/h, de 1100W, eficacia del
85,3%, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre
pla d'eficàcia F6, equipat amb accessoirs teulada exterior, col.locada. Model a instal·lar
segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i sistemes de ventilació.
Inclou sistema antivibratori de molla VIBCON VIB75 o equivalent + estora tipus VIBCON
AD412 o equivalent.

6.336,11 €

BEMHCADB u Unitat de ventilació vertical S&P CADB/T-HE 12 PRO-REG LV ref:5153817500 amb
recuperador estàtic amb freecooling, cabal nominal de 1200 m3/h, de 1100W, eficacia del
85,3%, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre
pla d'eficàcia F6, equipat amb accessoirs teulada exterior.

6.048,66000 €

Altres conceptes 287,45000 €

P-109 EEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST ERV amb recuperador estàtic amb
freecooling, cabal nominal de 600 m3/h, de 345W, eficacia del 96%, secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada.
Model a instal·lar segons memòria constructiva, apartat 5.3 Instal·lacions tèrmiques i
sistemes de ventilació.

3.500,45 €
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BEMHZ600 u Unitat de ventilació ZEHNDER COMFOAIR 600 ST ERV amb recuperador estàtic amb
freecooling, cabal nominal de 600 m3/h, de 345W, eficacia del 96%, secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6

3.213,00000 €

Altres conceptes 287,45000 €

P-110 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

64,61 €

BEP31130 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

53,10000 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-111 EEP31175 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

75,95 €

BEP31170 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

64,44000 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-112 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 248,12 €

BEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge 225,11000 €

Altres conceptes 23,01000 €

P-113 EEV25A99 u Módulo de control electrónico de adaptación de señal que permite convertir una señal tipo
contacto libre de
potencial (detector de presencia) o analógica (sonda de CO2, %HR o TºC), amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada.

188,12 €

BEV25A99 u Módulo de control electrónico de adaptación de señal que permite convertir una señal tipo
contacto libre de
potencial (detector de presencia) o analógica (sonda de CO2, %HR o TºC), amb accessoris
de muntatge

165,11000 €

Altres conceptes 23,01000 €

P-114 EEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control unitat interior per equips
VRV., instal·lat i connectat

298,75 €

BEV3PBC2 u Adaptador Mini Paralelo E/S Panansonic CZ-CAPBC2 per a control unitat interior per equips
VRV.

210,00000 €

Altres conceptes 88,75000 €

P-115 EEV3SMC3 u Controlador central Panansonic CZ-64ESMC3 de paret cablejat per a regulació de calefacció
i refrigeració per equips VRV, amb pre-programació. instal·lat i connectat

1.554,75 €

BEV3SMC3 u Controlador central Panansonic CZ-64ESMC3 de paret cablejat per a regulació de calefacció
i refrigeració per equips VRV, amb pre-programació.

1.466,00000 €

Altres conceptes 88,75000 €

P-116 EEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació de calefacció i
refrigeració per equips VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i sortida instal·lat i
connectat

253,75 €

BEV3TC5B u Controlador Panansonic CZ-RTC5B de paret cablejat per a regulació de calefacció i
refrigeració per equips VRV, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i sortida

165,00000 €

Altres conceptes 88,75000 €

P-117 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat 4,67 €

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 4,28400 €

Altres conceptes 0,38600 €
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P-118 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control 87,05 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 79,38000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-119 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a 98,25 €

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 94,42000 €

Altres conceptes 3,83000 €

P-120 EEZG9001 kg Recuperació de Gas Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a,
connexió unitats interiors, realització del buit i recarregar Gas

324,38 €

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 94,42000 €

Altres conceptes 229,96000 €

P-121 EF21H611 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

18,83 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,12540 €

BF21H600 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

10,80180 €

BFW21610 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, per a roscar 1,14150 €

BFY21610 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat 0,43500 €

Altres conceptes 6,32630 €

P-122 EF21H612 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

22,15 €

BFW21610 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, per a roscar 2,28300 €

BFY21610 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat 0,87000 €

BF21H600 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

10,80180 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,13680 €

Altres conceptes 8,05840 €

P-123 EF21H812 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

34,68 €

BF21H800 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

14,82060 €

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, per a roscar 4,69800 €

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2,
roscat

1,19000 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,16200 €

Altres conceptes 13,80940 €

P-124 EF21H912 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

49,12 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,27600 €

BF21H900 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

20,98140 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 7,39500 €
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BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat 1,67000 €

Altres conceptes 18,79760 €

P-125 EF5H1703 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

7,86 €

BF5H1700 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament

4,41000 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-126 EF5H1B03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

9,26 €

BF5H1B00 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

5,62000 €

Altres conceptes 3,64000 €

P-127 EF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

11,26 €

BF5H1B18 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

7,62000 €

Altres conceptes 3,64000 €

P-128 EF5H1P03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

18,93 €

BF5H1P00 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

14,33000 €

Altres conceptes 4,60000 €

P-129 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal
o safata

12,12 €

BF5H24B0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
1/2´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

8,67000 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-130 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
5/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal
o safata

16,82 €

BF5H27E0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
5/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

12,41000 €

Altres conceptes 4,41000 €

P-131 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata

19,04 €

BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

14,63000 €

Altres conceptes 4,41000 €

P-132 EF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2
tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i
una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat

105,30 €
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BF5J1205 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2
tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i
una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure

97,34000 €

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,56000 €

Altres conceptes 6,40000 €

P-133 EF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2
tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i
una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat

110,56 €

BF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2
tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i
una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure

97,56000 €

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

6,60000 €

Altres conceptes 6,40000 €

P-134 EFB16452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

7,48 €

BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,55080 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,64700 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,66000 €

Altres conceptes 4,60220 €

P-135 EFB1Z999 m Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3., connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic.

12,56 €

BFWBZ999 u Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3.

2,95000 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-136 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

3,67 €

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,49600 €

BFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

0,57120 €

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,62400 €

Altres conceptes 1,91880 €

P-137 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

4,52 €

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €
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BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,94200 €

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

0,89760 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,50750 €

Altres conceptes 2,11290 €

P-138 EFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

5,53 €

BFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

1,61160 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,54600 €

BFWB5505 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

1,18500 €

BFYB5505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,08000 €

Altres conceptes 2,10740 €

P-139 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,28 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,06000 €

BFQ3346A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,76500 €

Altres conceptes 3,45500 €

P-140 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,35 €

BFQ3347A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,83640 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,06000 €

Altres conceptes 3,45360 €

P-141 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,98 €

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,08120 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,06000 €

Altres conceptes 3,83880 €

P-142 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,81 €
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BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,18240 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,18000 €

Altres conceptes 3,44760 €

P-143 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,87 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,23340 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,18000 €

Altres conceptes 3,45660 €

P-144 EFQ3VCBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

25,95 €

BFQ3VCBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC

21,48120 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,25000 €

Altres conceptes 4,21880 €

P-145 EFQ3VCDL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

31,31 €

BFQ3VCDA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC

26,45880 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,25000 €

Altres conceptes 4,60120 €

P-146 EFQ3VCJL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

42,85 €

BFQ3VCJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC

37,23000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,25000 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-147 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

5,08 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

1,08000 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-148 EG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

7,06 €
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BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,36000 €

BG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,83000 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-149 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

11,78 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,36000 €

BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

3,43000 €

Altres conceptes 7,99000 €

P-150 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada

9,13 €

BG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54 i per
a encastar

2,01000 €

Altres conceptes 7,12000 €

P-151 EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

13,13 €

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a encastar

1,85000 €

Altres conceptes 11,28000 €

P-152 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

16,36 €

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a encastar

3,33000 €

Altres conceptes 13,03000 €

P-153 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat

470,39 €

BG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm

443,56000 €

Altres conceptes 26,83000 €

P-154 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,33 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,16000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,63240 €

Altres conceptes 1,53760 €

P-155 EG21HD1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

18,76 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,16000 €

BG21HD10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

16,51380 €
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Altres conceptes 2,08620 €

P-156 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,85 €

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,16320 €

Altres conceptes 0,68680 €

P-157 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,90 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,21420 €

Altres conceptes 0,68580 €

P-158 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,97 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,28560 €

Altres conceptes 0,68440 €

P-159 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,60 €

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,91800 €

Altres conceptes 0,68200 €

P-160 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,60 €

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,91800 €

Altres conceptes 0,68200 €

P-161 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,25 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,57120 €

Altres conceptes 0,67880 €

P-162 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,46 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,77520 €
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Altres conceptes 0,68480 €

P-163 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,71 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,03020 €

Altres conceptes 0,67980 €

P-164 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,95 €

BG22HB10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,26400 €

Altres conceptes 0,68600 €

P-165 EG2DF6E9 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
150 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport

30,93 €

BG2DF6E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm 8,49000 €

BG2ZBAE0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària 11,89000 €

BGY2ABE3 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 150 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic

6,97000 €

Altres conceptes 3,58000 €

P-166 EG312322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

1,55 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,97920 €

Altres conceptes 0,57080 €

P-167 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,55 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,97920 €

Altres conceptes 0,57080 €

P-168 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

1,92 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,34640 €

Altres conceptes 0,57360 €

P-169 EG312342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

2,46 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,88700 €

Altres conceptes 0,57300 €
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P-170 EG312672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

11,36 €

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

9,44520 €

Altres conceptes 1,91480 €

P-171 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,80 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,22440 €

Altres conceptes 0,57560 €

P-172 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,93 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,35700 €

Altres conceptes 0,57300 €

P-173 EG325186 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en canal

4,72 €

BG325180 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

3,18240 €

Altres conceptes 1,53760 €

P-174 EG325196 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en canal

6,32 €

BG325190 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

4,32480 €

Altres conceptes 1,99520 €

P-175 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4,57 €

BG335300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums

3,99840 €

Altres conceptes 0,57160 €

P-176 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

38,08 €

BG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

29,94000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-177 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

21,63 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

13,49000 €
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-178 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

21,85 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

13,71000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-179 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

22,22 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

14,08000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-180 EG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

70,71 €

BG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

61,95000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

Altres conceptes 8,29000 €

P-181 EG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

88,98 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

BG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

80,22000 €

Altres conceptes 8,29000 €

P-182 EG415EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

240,39 €

BG415EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

229,55000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

Altres conceptes 10,37000 €

P-183 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

104,33 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

93,11000 €
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61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

Altres conceptes 10,79000 €

P-184 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

189,48 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

175,14000 €

Altres conceptes 13,91000 €

P-185 EG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

151,71 €

BG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

141,49000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,47000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-186 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat

115,13 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,47000 €

BG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

104,91000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-187 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat

82,87 €

BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores

75,20000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-188 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada 1,57 €

BG611030 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà 0,80000 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-189 EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada 2,10 €

BG612030 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu mitjà 1,33000 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-190 EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 8,34 €

BG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a
encastar

2,89000 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-191 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu mitjà, encastada

9,55 €

BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu mitjà, per a encastar

4,10000 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-192 EG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu econòmic, encastada

8,71 €
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BG63115H u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu econòmic, per a encastar

3,26000 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-193 EG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2.5 mm2 de secció, amb tapa,
preu econòmic, encastada

9,15 €

BG661021 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2.5 mm2 de secció, amb tapa,
preu econòmic, per a encastar

4,74000 €

Altres conceptes 4,41000 €

P-194 EG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat 3,18 €

BG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà 2,28000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-195 EG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor
per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat

4,06 €

BG6ZB510 u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a
fixar a caixa de mecanismes rectangular

1,00000 €

BG675312 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu mitjà 2,00000 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-196 EG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb
bastidor per a caixa rectangular, preu mitjà, col·locat

4,52 €

BG675322 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu mitjà 2,02000 €

BG6ZB520 u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, de 2 mòduls, per
a fixar a caixa de mecanismes rectangular

1,00000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-197 EG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2
mòduls, preu mitjà, col·locat

2,82 €

BG675B22 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2
mòduls, preu mitjà

1,92000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-198 EG6K3K11 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 1 base d'endoll+1 HDMI+1 USB+1 HDMI+1 USB, amb
marc i bastidor, encastat

100,34 €

BG6K3K11 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 1 base d'endoll+1 HDMI+1 USB+1 HDMI+1 USB,
amb marc i bastidor

74,88000 €

Altres conceptes 25,46000 €

P-199 EG6KZ998 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases
d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor i tapa ,encastat

197,32 €

BG6KZ998 u Kit de mecanismes de 6 elementsSIMON 500 CIMA amb tapa per encastar en terres, amb 2
base d'endoll blancs + 2 bases d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor i tapa.

166,66000 €

Altres conceptes 30,66000 €

P-200 EG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases
d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor,encastat

127,01 €

BG6KZ999 u Kit de mecanismes de 6 elements, SIMON CIMA 500 amb 2 base d'endoll blancs + 2 bases
d'endolls vermells + 2 Bases RJ45, amb marc i bastidor

96,35000 €

Altres conceptes 30,66000 €

P-201 EG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat

46,55 €
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BG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, per a encastar

40,68000 €

Altres conceptes 5,87000 €

P-202 EH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de
60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat

65,25 €

BH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de
60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció
IP20

53,75000 €

Altres conceptes 11,50000 €

P-203 EH413120 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès, col·locat

38,41 €

BH413120 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès

22,76000 €

BH4W2000 u Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos 4,27500 €

BH4Y2000 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
suspesos

4,47500 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-204 EH4L21JD u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat a carril

166,48 €

BH4L21JD u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a muntar a carril

158,81000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-205 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

59,94 €

BH61RH4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

54,19000 €

Altres conceptes 5,75000 €

P-206 EHA1H5R4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre

45,32 €

BHA1H5R0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís polièster

32,34000 €

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,48000 €

Altres conceptes 11,50000 €

P-207 EHB17564 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència
AF, IP-65, muntada superficialment al sostre

61,04 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,54000 €

BHB17560 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència
AF, IP-65

31,09000 €

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85

13,38000 €
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Altres conceptes 13,03000 €

P-208 EHL8E63 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 2600 WW
WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I, muntada suspesa.

205,35 €

BHLFS01 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 2600 WW
WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I.

141,00000 €

BHLSA01 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. ELEC 3P SUSP WH, de la marca
LAMP. Tipo alimentación con florón decorativo en color blanco y cable eléctrico (3x1,5mm)
de 4000mm de largo.

32,50000 €

BHLSA02 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. STEEL CABLE 4M NK, de la marca
LAMP. Tipo suspensión con cable de acero regulable hasta 4000mm de largo.

10,00000 €

Altres conceptes 21,85000 €

P-209 EHLFA01 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH,
de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico
incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I. , muntada
superficial.

191,88 €

BHLFA01 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH,
de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico
incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I.

174,32000 €

Altres conceptes 17,56000 €

P-210 EHLFA02 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW GR,
de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo
para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico
incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I, muntada
superficial.

299,74 €

BHLFA02 u Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW WH,
de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado.
Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico
incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión
Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I.

281,12000 €

Altres conceptes 18,62000 €

P-211 EHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 3900 WW
WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I, muntada suspesa

234,72 €

BHLFS02 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 3900 WW
WH, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I.

170,08000 €

BHLSA02 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. STEEL CABLE 4M NK, de la marca
LAMP. Tipo suspensión con cable de acero regulable hasta 4000mm de largo.

10,00000 €

BHLSA01 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. ELEC 3P SUSP WH, de la marca
LAMP. Tipo alimentación con florón decorativo en color blanco y cable eléctrico (3x1,5mm)
de 4000mm de largo.

32,50000 €
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Altres conceptes 22,14000 €

P-212 EHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 6600 WW
WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I. , muntada suspesa

249,59 €

BHLSA02 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. STEEL CABLE 4M NK, de la marca
LAMP. Tipo suspensión con cable de acero regulable hasta 4000mm de largo.

10,00000 €

BHLSA01 u Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. ELEC 3P SUSP WH, de la marca
LAMP. Tipo alimentación con florón decorativo en color blanco y cable eléctrico (3x1,5mm)
de 4000mm de largo.

32,50000 €

BHLFS03 u Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 6600 WW
WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate
con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06.
Clase de aislamiento I.

184,80000 €

Altres conceptes 22,29000 €

P-213 EHLPS01 u Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo
AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH, de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de
aluminio pintado en color blanco mate y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con
un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I, muntada superficial.

131,56 €

BHLPS01 u Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo
AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH, de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de
aluminio pintado en color blanco mate y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con
un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I.

114,60000 €

Altres conceptes 16,96000 €

P-214 EHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i
connectat

175,27 €

BHV1A600 u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, per a connexió a carril
DIN

167,60000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-215 EHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador, de 2 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

34,68 €

BHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador de 2 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de
muntatge

28,93000 €

Altres conceptes 5,75000 €

P-216 EHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador, de 4 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

53,79 €

BHV21140 u Sensor d'interfície per a polsador de 4 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de
muntatge

48,04000 €

Altres conceptes 5,75000 €

P-217 EHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

53,33 €

BHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge

43,74000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-218 EHV22000 u Sensor d'infrarojos, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

52,63 €
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BHV22000 u Sensor d'infrarojos, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge

43,04000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-219 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

61,54 €

BHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge

51,95000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-220 EHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de
bus, per a col.locar en carril DIN, muntat i connectat

278,21 €

BHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de
bus, per a col.locar en carril DIN

189,46000 €

Altres conceptes 88,75000 €

P-221 EHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells,
muntat en canalització i connectat

1,22 €

BHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells 0,84000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-222 EHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa
ETHERNET, muntat a carril DIN i connectat

1.395,19 €

BHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa
ETHERNET, per a col.locar en carril DIN

1.385,60000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-223 EJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, encastat a taulell

101,87 €

BJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà

91,27000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,42650 €

Altres conceptes 10,17350 €

P-224 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

212,97 €

BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu mitjà

180,48000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20472 €

Altres conceptes 32,28528 €

P-225 EJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

111,33 €

BJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades d'1/2´´

96,22000 €

Altres conceptes 15,11000 €

P-226 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i
entrada de 3/4´´

66,21 €

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i
entrada de 3/4´´

58,65000 €

Altres conceptes 7,56000 €

P-227 EJ2ZA131 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a
maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

12,71 €
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BJ2ZA131 u Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

5,15000 €

Altres conceptes 7,56000 €

P-228 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

10,85 €

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

3,29000 €

Altres conceptes 7,56000 €

P-229 EJ2ZE121B u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´. Article: ref. 525543100 de la serie Varis de
ROCA SANITARIO

14,62 €

BJ2ZE121BP7 u Enllaç de 1/2´´ per a maniguets, ref. 525543100 de la serie Varis de ROCA SANITARIO 7,06000 €

Altres conceptes 7,56000 €

P-230 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

12,18 €

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per
a connectar al sifó o al ramal de PVC

7,14000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-231 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 6,39 €

BJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 1,35000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-232 EJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

17,22 €

BJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 50 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

7,58000 €

Altres conceptes 9,64000 €

P-233 EJ38A7FG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal
de PVC

8,70 €

BJ38A7FG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 50 mm, per a connectar al
ramal de PVC

3,66000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-234 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

207,31 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

187,17000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-235 EJ71FG00 u Kit Bateria contra incendis per a una acumulació de 12.000 l de mides 4753x1725x1850 mm,
formada per 4 dipòsits prismàtics amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta
densitat, de 3000 l de capacitat cadascun, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada
model AQUABLOCK XL de la casa SCHUTZ o equivalent. Amb garantia de 10 anys del
fabricant.

3.076,92 €

Altres conceptes 3.076,92000 €

P-236 EJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

185,86 €

BJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons

157,88000 €
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REGLAMENTO (UE) 812/2013

Altres conceptes 27,98000 €

P-237 EL26FG00 u Treballs de substitució de 4 portes d'ascensor batents de planta per portes telescòpiques
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles corredisses de planxa d'acer, acabat lacat, color a
definir per la DF, amb sistema d'obertura i tancament automatitzat amb els corresponents
sistemes de seguretat. Inclou la substitució de la porta de la cabina i de les botoneres de
planta per complir accessibilitat. Inclou els treballs de paleteria i els repassos d'acabats dels
paraments.

3.366,48 €

BL3MFG00 u Porta automàtica d'obertura lateral de 2 fulles corredisses de planxa d'acer lacat, color a
definir per la DF, amb sistema d'obertura i tancament automatitzat amb els corresponents
sistemes de seguretat. Inclou botonera de planta; i material per a executar treballs de
repassos d'acabats de paraments interiors.

2.740,68000 €

Altres conceptes 625,80000 €

P-238 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m,
inclou fixacions, proteccions i connexionat

7.212,90 €

BLV1FG00 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m,
inclou fixacions, proteccions i connexionat

6.900,00000 €

Altres conceptes 312,90000 €

P-239 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

28,36 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

BM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície

18,76000 €

Altres conceptes 9,21000 €

P-240 EM121A06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10 zones, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

354,22 €

BM121A00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10 zones, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma

276,78000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,73000 €

Altres conceptes 76,71000 €

P-241 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

61,79 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,65000 €

BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

51,93000 €

Altres conceptes 9,21000 €

P-242 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior

135,76 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,65000 €

BM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per
a col·locació exterior

125,90000 €

Altres conceptes 9,21000 €
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P-243 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

18,54 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,33000 €

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

9,00000 €

Altres conceptes 9,21000 €

P-244 EM235BAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional
d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

365,57 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,67000 €

BM235BAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada

307,36000 €

Altres conceptes 57,54000 €

P-245 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

51,88 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 43,86000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-246 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

89,87 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 81,85000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-247 EMD1A631 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb 11 cortines,
camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2,
col·locat superficialment

91,87 €

BMD1A630 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb 11 cortines,
camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2

82,28000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-248 EMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per
a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6,
col·locat

45,70 €

BMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per
a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

26,52000 €

Altres conceptes 19,18000 €

P-249 EMD3UA10 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliable a 64 zones, possibilitat de fer fins a 4 particions, sortides de placa per a sirena
exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic
integrat, alimentació 230 V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una
tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta de comunicacions amb dues sortides RS
232, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-1, instal·lada

1.039,24 €
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BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,76000 €

BMDCU120 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat
retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 16 àrees, bronzidor ajustable, grau
de protecció IP30, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-3

148,90000 €

BMDBU010 u Targeta de comunicacions per a central de seguretat, amb 2 sortides RS 232 (connexió i
impressora), amb certificat de seguretat de grau 3

223,62000 €

BMD3UA10 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliable a 64 zones, possibilitat de fer fins a 4 particions, sortides de placa per a sirena
exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic
integrat, alimentació 230 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1

310,01000 €

BMDBU020 u Targeta de comunicacions per a central de seguretat, protocol de comunicacions IP,
configurable mitjançant navegador web, amb certificat de seguretat de grau 3

223,62000 €

Altres conceptes 118,33000 €

P-250 EMD4UA10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to,
sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 3
segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

49,62 €

BMD4UA10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to,
sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 3
segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315

11,26000 €

Altres conceptes 38,36000 €

P-251 EMD4UC10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb
protecció metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 120 dB a 1 m de
distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb
tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de
protecció IP 55, col·locada

143,14 €

BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 11,06000 €

BMD4UC10 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb
protecció metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 120 dB a 1 m de
distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb
tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de
protecció IP 55

74,54000 €

Altres conceptes 57,54000 €

P-252 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub 1,30 €

BMD62620 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 0,72450 €

Altres conceptes 0,57550 €

P-253 EMDWC002 u Caixa per a teclat digital, muntada superficialment 52,12 €

BMDWC002 u Caixa amb teclat digital, per a muntar superficialment 45,40000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,34000 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-254 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

13,27 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,80900 €

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix

8,34000 €

Altres conceptes 3,12100 €

P-255 EMSBCVA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 630x210
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

21,87 €
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BMSBCVA0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 630x210
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix

12,95000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 8,32000 €

P-256 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

11,84 €

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

5,51000 €

Altres conceptes 6,33000 €

P-257 EN317324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

46,81 €

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt

32,43000 €

Altres conceptes 14,38000 €

P-258 EN319327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

84,36 €

BN319320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt

72,85000 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-259 ENB17327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

144,62 €

BNB17320 u Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de
PN, de bronze, preu alt

135,03000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-260 ENXA1112 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12
m3/h de cabal nominal i 40 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de
diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0.75 kW de potència,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de
protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba
principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

2.344,05 €

BNXA1112 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12
m3/h de cabal nominal i 40 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de
diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0.75 kW de potència,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de
protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba
principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009

2.228,98000 €

Altres conceptes 115,07000 €

P-261 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,58 €

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

1,00800 €

Altres conceptes 0,57200 €

P-262 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,68 €

BP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

2,10000 €
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Altres conceptes 0,58000 €

P-263 EP43CUSB m Cable USB, col·locat sota tub o canal 3,33 €

BP43USB m Cable USB 2,75000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-264 EP43F431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

10,81 €

BP43F430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària

9,66000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-265 EP43HDMI m Cable HDMI, col·locat sota tub o canal 3,67 €

BP43HDMI m Cable HDMI 3,09750 €

Altres conceptes 0,57250 €

P-266 EP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable 2,55 €

BP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells 0,47000 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-267 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

15,82 €

BP7ZSR10 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de
tipus modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris

1,67000 €

BP73J1B0 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

10,40000 €

Altres conceptes 3,75000 €

P-268 EP74Q511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 38 unitats d'alçària, de 1800 x 600 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

566,50 €

BP74Q510 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 38 unitats d'alçària, de
1800x600x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre
securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable

528,14000 €

Altres conceptes 38,36000 €

P-269 EP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari
tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

506,71 €

BP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari
tipus rack, amb alimentació a 240V

430,00000 €

Altres conceptes 76,71000 €

P-270 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat

288,50 €

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior

135,07000 €

Altres conceptes 153,43000 €

P-271 EP7EZ995 u Salicru SLC Twin RT2 SAI On-line 3000 VA, instal·lat 893,09 €

BP7EZ995 u SAI Salicru SLC Twin RT2 SAI On-line 3000 VA 879,34000 €
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Altres conceptes 13,75000 €

P-272 EP7EZ996 u Disc dur 6TB WD60EFAX WD RED 217,55 €

BP7EZ996 u Disc dur 6TB WD60EFAX WD RED 203,80000 €

Altres conceptes 13,75000 €

P-273 EP7EZ997 u RS819 de Synology, NAS 4 bahías Rack - Realtek RTD1296 4 núcleos 1.4GHz, 2GB DDR4
un servidor NAS en formato rack muy compacto con 4 bahías para discos duros y ampliable
hasta 8 bahías.

669,57 €

BP7EZ997 u RS819 de Synology, NAS 4 bahías Rack - Realtek RTD1296 4 núcleos 1.4GHz, 2GB DDR4
un servidor NAS en formato rack muy compacto con 4 bahías para discos duros y ampliable
hasta 8 bahías.

655,82000 €

Altres conceptes 13,75000 €

P-274 EP7EZ998 u Regleta de alimentación para rack 19´´ specificaciones:

Instalación horizontal 1U
Tomas de salida: 8 x DIN49440
Longitud del cable: 1,8 m
Corriente: 16A
Tensión nominal: 250 V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 3500W
Encienda el interruptor de encendido / apagado
Color: Negro

21,94 €

BP7EZ998 u Regleta de alimentación para rack 19´´ specificaciones:

Instalación horizontal 1U
Tomas de salida: 8 x DIN49440
Longitud del cable: 1,8 m
Corriente: 16A
Tensión nominal: 250 V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 3500W
Encienda el interruptor de encendido / apagado
Color: Negro

12,35000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-275 EP7EZ999 u Patch panel rack 1U 24 x Rj45 Cat6A Modular  Vacio con retenedor, BL0340
Panel Categoria 6A de 24 puertos RJ45 tipo tipo Keystone construido en acero, diseñado
para la distribución de cableado de categoría 6A de redes de área local de lata densidad.
Instalable en armarios rack de 19´´. El sistema constituye una manera sencilla de organizar
el cableado excediendo las especificaciones de las normativas.

Características Patch panel rack 1U con retenedor Cat 6A UTP 24 puertos RJ45 Blueline
Panel de conexiónde con 24 puertos RJ45 para instalación en Rack de 19” y enformato de
1U.
Frontal modular con retenedor trasero de cable independiente.
Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta con retenedor plástico para facilitar la
identificación.
Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110 IDC.
Idóneo para integración con latiguillos y módulos Cat.6A (Específico en sistemas BlueLine
Link 10G).
El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, la cual soporta
y facilita la organización de lo senlaces hacia los repartidores del rack.
Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de campos magnéticos y eléctricos.
Resistente a impactos y al degradado gracias a su construcción en acero contratamiento
anticorrosión.
Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de enlaces, permitiendo el
poder rehacer el conexionado individual hasta en 25 ocasiones.
Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26AWG (0.64,0.5y0.4mm).
Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA /EIA para Categoría 6A

102,03 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 43

BP7EZ999 u Patch panel rack 1U 24 x Rj45 Cat6A Modular  Vacio con retenedor, BL0340
Panel Categoria 6A de 24 puertos RJ45 tipo tipo Keystone construido en acero, diseñado
para la distribución de cableado de categoría 6A de redes de área local de lata densidad.
Instalable en armarios rack de 19´´. El sistema constituye una manera sencilla de organizar
el cableado excediendo las especificaciones de las normativas.

Características Patch panel rack 1U con retenedor Cat 6A UTP 24 puertos RJ45 Blueline
Panel de conexiónde con 24 puertos RJ45 para instalación en Rack de 19” y enformato de
1U.
Frontal modular con retenedor trasero de cable independiente.
Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta con retenedor plástico para facilitar la
identificación.
Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110 IDC.
Idóneo para integración con latiguillos y módulos Cat.6A (Específico en sistemas BlueLine
Link 10G).
El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, la cual soporta
y facilita la organización de lo senlaces hacia los repartidores del rack.
Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de campos magnéticos y eléctricos.
Resistente a impactos y al degradado gracias a su construcción en acero contratamiento
anticorrosión.
Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de enlaces, permitiendo el
poder rehacer el conexionado individual hasta en 25 ocasiones.
Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26AWG (0.64,0.5y0.4mm).
Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA /EIA para Categoría 6A

25,32000 €

Altres conceptes 76,71000 €

P-276 EPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CMOS de 1/2.8'', elements de 2560
× 1400, resolució 4 megapixels, sensibilitat de 0,01 lux a F2.8, muntura C / CS, alimentació
POE, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW,Salida Ethernet
10/100M, Almacenamiento NAS: soporta NFS, SMB/CIFS, muntada i fixada en el interior de
carcassa

131,34 €

BPA1Z999 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CMOS de 1/2.8'', elements de 2560
× 1400, resolució 4 megapixels, sensibilitat de 0,01 lux a F2.8, muntura C / CS, alimentació
POE, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW,Salida Ethernet
10/100M, Almacenamiento NAS: soporta NFS, SMB/CIFS, per a muntar en carcassa

112,16000 €

Altres conceptes 19,18000 €

P-277 EQ51FG00 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou part proporcional de
sòcol de 40x10mm.

152,29 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 58,13500 €

BQ514A80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm
de llargària

64,73000 €

Altres conceptes 29,42500 €

P-278 EQ5Z12A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir,
de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

100,69 €

Altres conceptes 100,69000 €

P-279 EQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

92,37 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 31,15000 €

Altres conceptes 61,22000 €

P-280 H152B6B1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi
de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs

24,68 €
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B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 2,66000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,27623 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,15407 €

B15Z6AA7 u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,92000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,12000 €

Altres conceptes 18,54970 €

P-281 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

5,95 €

Altres conceptes 5,95000 €

P-282 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-283 K121U01S m Amortització diària de protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1
m amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament
vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta.

0,10 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-284 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

109,35 €

Altres conceptes 109,35000 €

P-285 K2148834 m3 Enderroc de cèrcol de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

111,82 €

Altres conceptes 111,82000 €

P-286 K214FG00 ut Desmuntatge de cap de biga encastada; neteja amb aire a pressió de restes per a deixar
preparat per a posterior reconstitució de mur, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

8,65 €

Altres conceptes 8,65000 €

P-287 K214FG02 m2 Desmuntatge de tarima de fusta contralaminada, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,79 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-288 K214FG03 ut Enderroc puntual de forjat en la zona d'entrebigat per a la formació de muntant de pas
d'instal·lacions entre plantes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou treballs de repàs i acabat del perímetre

60,66 €
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Altres conceptes 60,66000 €

P-289 K214FG04 m Desmuntatge de biga de fusta laminada, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de
fixacions, aplec de material per a posterior recol·locació.

27,04 €

Altres conceptes 27,04000 €

P-290 K214FG08 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou marcat de l'enderroc amb tall amb serra de dics; i treballs de repàs i
acabat del mur.

104,70 €

Altres conceptes 104,70000 €

P-291 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou
càrrega manual de runa generada sobre camió o contenidor

13,46 €

Altres conceptes 13,46000 €

P-292 K215FG00 m2 Enderroc complet de coberta inclinada amb recuperació de bisells per a posterior
reutilització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,29 €

Altres conceptes 10,29000 €

P-293 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,00 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-294 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,60 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-295 K216FG00 ut Desmuntatge i enretirada de cancell d'accés, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

34,31 €

Altres conceptes 34,31000 €

P-296 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

4,29 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-297 K218FG00 m2 Repicat de revestiment interior (enguixat, arrebossat, enrajolats, etc.) amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,15 €

Altres conceptes 5,15000 €

P-298 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

5,15 €

Altres conceptes 5,15000 €

P-299 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,38 €

Altres conceptes 4,38000 €

P-300 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

8,58 €

Altres conceptes 8,58000 €

P-301 K21AFG00 u Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior de fusta vidriada o de reixa tipus simple
torsió, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

17,15 €

Altres conceptes 17,15000 €

P-302 K21AFG02 u Desmuntatge de porta exterior d'acer, bastiment i accessoris, aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix

83,76 €

Altres conceptes 83,76000 €
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P-303 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,40 €

Altres conceptes 2,40000 €

P-304 K21E5411 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió
directa de 10 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

28,74 €

Altres conceptes 28,74000 €

P-305 K21EA711 u Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o
climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

17,25 €

Altres conceptes 17,25000 €

P-306 K21GFG00 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les instal·lacions existents afectades pels treballs
d'intervenció contemplats al present projecte, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

71,84 €

Altres conceptes 71,84000 €

P-307 K21GFG02 ut Desconnexió, desmuntatge i enretirada de les instal·lacions existents afectades pels treballs
d'intervenció contemplats al present projecte, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

71,84 €

Altres conceptes 71,84000 €

P-308 K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors
de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35
mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1,15 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-309 K21GU025 u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre
300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

38,33 €

Altres conceptes 38,33000 €

P-310 K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3,84 €

Altres conceptes 3,84000 €

P-311 K21QFG00 ut Desplaçament de teules amb mitjans manuals i aplec en el mateix pati, sense incloure
embalatges.

137,23 €

Altres conceptes 137,23000 €

P-312 K21QFG01 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització
(sense incloure embalatges) o càrrega manual sobre camió o contenidor, a definir per la part
promotora.

8,58 €

Altres conceptes 8,58000 €

P-313 K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

25,60 €

Altres conceptes 25,60000 €

P-314 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

16,04 €

Altres conceptes 16,04000 €

P-315 K43G5132 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20
a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

1.025,95 €

B43GL310 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1

849,89000 €
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Altres conceptes 176,06000 €

P-316 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,94 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,10000 €

Altres conceptes 0,84000 €

P-317 K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge 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

1,81 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,18000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-318 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,89 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,10000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-319 K458FG00 m3 Formació de dau de formigó, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

119,68 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

81,34525 €

Altres conceptes 38,33475 €

P-320 K4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2

259,07 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

47,08800 €

Altres conceptes 211,98200 €

P-321 K4F2FG00 m3 Reconstitució de paret/mur estructural per a revestir amb maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2

259,38 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

45,56200 €

Altres conceptes 213,81800 €

P-322 K4F7NK11 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

13,80 €

B4F7NK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,05 m de llargària, per a
revestir

5,40000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,11251 €

Altres conceptes 8,28749 €

P-323 K4GRFG01 m3 Reconstitució de mur de maçoneria i/o fàbrica ceràmica amb reposició de peces similars al
mur pre-existent, i col·locades amb morter de calç i sorra seleccionada similar a l'existent o
morter de ciment,segons deficneixi la DF.

183,15 €
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Altres conceptes 183,15000 €

P-324 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm
d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural

36,69 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 5,82800 €

B4SS1500 m Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de
guix

27,96000 €

Altres conceptes 2,90200 €

P-325 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

13,36 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 6,64008 €

Altres conceptes 6,71992 €

P-326 K5ZEF32K m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de
290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

57,08 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

16,28000 €

Altres conceptes 40,80000 €

P-327 K614FG01 m2 D2: Paredó recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en
base escaiola

16,32 €

B0F85270 u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,51418 €

B071ACE0 kg Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica 3,52400 €

Altres conceptes 9,28182 €

P-328 K6A1FG00 u Treballs d'adaptació de porta del pati preexistent d'acer amb inclusió de barra antipànic; pany
amb clau tipus pany pànic; i molla tancaportes i adaptant-la a obertura cap a l'exterior. Inclou
treballs de recol·locació i acabat final amb pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt
sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

652,78 €

Altres conceptes 652,78000 €

P-329 K7C9FG00 m2 Aïllament de l'espai entrebigat amb feltre de llana mineral de vidre per aïllaments tipus
MANTA KARFT KNAUF, segons UNE-EN 13162, revestit d'una barrera de vapor constituïda
per un complex paper kraft/polietilè en una de les seves cares, de 160 mm de gruix i 1200
mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència tèrmica de
4,00 m2.K/W, col·locada sobre el fals sostre

9,06 €

B7C46L30L3R m2 Feltre de llana mineral de vidre per aïllaments, segons UNE-EN 13162, revestit d'una barrera
de vapor constituïda per un complex paper kraft/polietilè en una de les seves cares, de 160
mm de gruix i 1200 mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una
resistència tèrmica de 4,00 m2.K/W, ref. KI0029 de la serie Manta Kraft (TI 212) de KNAUF
INSULATION

7,15050 €

Altres conceptes 1,90950 €

P-330 K7D6FG00 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent per a assolir una REI-90.

38,27 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,21470 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 21,41738 €

Altres conceptes 14,63792 €

P-331 K7D6FG02 m2 Envernissat ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i de color transparent per a assolir
un comportament al foc C-s2,d0 segons la normativa de recció al foc EN13501-1 i ETA
15/0424, amb la superfície d'acabat mate

20,90 €

B89ZFG01 kg Vernís ignífug per a revestiments de fusta, a l'aigua i de color transparent per a assolir un
comportament al foc B-s1,d0 segons la normativa de recció al foc EN13501-1 i ETA 15/0424.

14,55090 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 49

Altres conceptes 6,34910 €

P-332 K7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt

2,56 €

B7J20190 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm 0,54600 €

Altres conceptes 2,01400 €

P-333 K81111C0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10

13,82 €

Altres conceptes 13,82000 €

P-334 K81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat

17,08 €

Altres conceptes 17,08000 €

P-335 K81131C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, remolinat

21,00 €

Altres conceptes 21,00000 €

P-336 K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

7,21 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10374 €

Altres conceptes 7,10626 €

P-337 K82Z5M30 m2 Aplicació de pont d'unió de morter de ciment per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic
sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent

9,00 €

B07Z5M12 kg Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica
sobre suports no absorbents

5,97500 €

Altres conceptes 3,02500 €

P-338 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St
2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor

12,01 €

Altres conceptes 12,01000 €

P-339 K877151F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb
prèvi buidat i neteja del material dels junts

9,89 €

Altres conceptes 9,89000 €

P-340 K878C160 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec 8,73 €

Altres conceptes 8,73000 €

P-341 K878FG00 m2 Neteja de forjats mitjançant escombrat i protecció dels forjats de fusta amb estesa de
plàstics, amb mitjans manuals i abocament de runa sobre camió o contenidor

2,74 €

B7712620 m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm no resistent a la intempèrie 1,87000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-342 K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

21,83 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 4,22535 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 3,59448 €

Altres conceptes 14,01017 €

P-343 K894FG00 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

15,11 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,38822 €
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B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,71790 €

Altres conceptes 10,00388 €

P-344 K894FG01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

16,60 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,71790 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,38822 €

Altres conceptes 11,49388 €

P-345 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,30 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,73134 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,38434 €

Altres conceptes 2,18432 €

P-346 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,90 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,73134 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,38434 €

Altres conceptes 2,78432 €

P-347 K89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

16,35 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,16400 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 3,10386 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,73134 €

Altres conceptes 11,35080 €

P-348 K89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

14,17 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,71790 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 1,90128 €

Altres conceptes 8,55082 €

P-349 K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

17,96 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 3,05408 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 2,46483 €

Altres conceptes 12,44109 €

P-350 K8K1FG00 m Escopidor (marxapeu) de 55 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus manual, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

18,11 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 1,16200 €

Altres conceptes 16,94800 €

P-351 K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 1-2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 6,22 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01628 €

Altres conceptes 6,20372 €

P-352 K93AE165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 15 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

35,80 €
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B0731773 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe
F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN
13813, subministrada en sacs

33,99000 €

Altres conceptes 1,81000 €

P-353 K9B4FG00 m2 Reposició de paviment interior amb peces de pedra similar a la pre-existent col·locada i
rejuntada amb morter de calç hidràulica.

178,81 €

B0G1JL04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

152,80290 €

Altres conceptes 26,00710 €

P-354 K9P67A26 m2 P5: Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm

20,13 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,97335 €

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,11880 €

B9P67A26 m2 Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de 2mm de gruix 13,19850 €

Altres conceptes 5,83935 €

P-355 K9QAFG00 m2 Tarima de taulells de fusta contralaminada formada per dos taulers contraxapats de fusta de
pi de 15 mm de gruix (seguint tarima pre-existent) muntada sobre bigues de fusta. Inclou la
formació de les grades de P3 amb tauler de 15mm.

51,34 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 10,92000 €

B0CU44A8 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient
sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, tallat a mida

17,51100 €

Altres conceptes 22,90900 €

P-356 KA1AAI01 ut Ai-01. Mampara interior de mides totals 124x207 cm (mides a comprovar a obra), formada
per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle recte,
muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20
mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada (segons escandall de fusteria exterior
de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence
SGG 33.1 o equivalent.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

705,90 €

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100mm
de gruix total en angle recte, muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 50mm de
gruix, amb galzes rectes de 20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

196,73600 €

EC151702 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 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

95,96947 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,70600 €

BAZG4220 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa gran, de preu mitjà 27,55000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,03200 €

Altres conceptes 379,90653 €

P-357 KA1AAI02 ut Ai-02. Mampara interior de mides totals 594x(375-235) cm (mides a comprovar a obra),
formada per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle

2.652,54 €
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recte, muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de
20 mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada i diverses targes fixes vidriades o
opaques (segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence
SGG 33.1 o equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica
marró fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient
sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100mm
de gruix total en angle recte, muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 50mm de
gruix, amb galzes rectes de 20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

1.410,19750 €

BAZG4220 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa gran, de preu mitjà 27,55000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 8,06400 €

B0CU44DA m2 Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica
marró fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient
sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida

83,00600 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,41200 €

EC151702 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 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

606,86577 €

Altres conceptes 513,44473 €

P-358 KA1AAI03 ut Ai-03. Mampara interior de mides totals 286x220 cm (mides a comprovar a obra), formada
per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100x50 mm en angle recte,
muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 100x50 mm, amb galzes rectes de 20
mm; formada per una porta d'una fulla batent vidriada i diverses targes fixes vidriades o
opaques (segons escandall de fusteria exterior de projecte).

Inclou:
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Subministrament i muntatge de vidre transparent de seguretat tipus 3+3 Stadip Silence
SGG 33.1 o equivalent.
- Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica
marró fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient
sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida.
- Ferramenta d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejat.
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.

1.134,06 €

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100mm
de gruix total en angle recte, muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 50mm de
gruix, amb galzes rectes de 20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

491,84000 €

EC151702 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 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

169,35789 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,70600 €
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BAZG4220 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa gran, de preu mitjà 27,55000 €

B0CU44DA m2 Panell de fusta WISA-Wire de contraxapat recobert amb un revestiment de resina fenòlica
marró fosc amb un patró de malla de filferro antilliscant, de 25 mm de gruix, per a ambient
sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida

38,96200 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,03200 €

Altres conceptes 400,61211 €

P-359 KA1AAIZ1 ut Moble de recepció format per estructura de fusta, i acabats amb DM lacat i taulell amb acer
envernissat mate, segons detalls de mobiliari. Inclou integració de la BIEs i de l'extintor.
Inclou portella.

2.165,58 €

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100mm
de gruix total en angle recte, muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 50mm de
gruix, amb galzes rectes de 20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

1.690,70000 €

Altres conceptes 474,88000 €

P-360 KA1AAIZ2 ut Conjunt de mobles de la botiga formats per postades de DM lacat, segons detalls de mobiliari. 1.272,47 €

BA1AFG01 m2 Mampara interior formada per estructura de fusta de melis (muntants i travessers) de 100mm
de gruix total en angle recte, muntada sobre bastiment de base de fusta de pi de 50mm de
gruix, amb galzes rectes de 20mm. Inclou:
- Bastiment de base de fusta
- Ferramenta d'acer inoxidable
- Tractament insecticida-fungicida
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor
- Muntatge de panells de fusta

922,20000 €

Altres conceptes 350,27000 €

P-361 KA1ABE01 ut Be-01: Tancament exterior de mides totals 212x220 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament
de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per un vidre fixe (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte),
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 C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

1.315,00 €

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle
recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

823,58100 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,03200 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,70600 €
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EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2
44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa emissivitat i control solar SGG PLANISTAR
ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

408,56140 €

Altres conceptes 77,11960 €

P-362 KA1ABE02 ut Be-02: Tancament exterior de mides totals 252x250 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament
de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per una porta d'una fulla batent i una fulla lateral fixa ambdós vidriades
(tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Tibador d'acer inoxidable.
- Pany amb clau.

2.003,21 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 125,03000 €

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 157,77070 €

EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2
44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa emissivitat i control solar SGG PLANISTAR
ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

542,36526 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,70600 €

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle
recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

1.095,18750 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,03200 €

Altres conceptes 77,11854 €

P-363 KA1ABE03 ut Be-03: Tancament exterior en punt rodó de mides totals 177x252 cm (mides a comprovar a
obra) de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1
de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per una fulla fixa vidirada (tot segons planilles de fusteria
exterior de projecte), 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
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.

1.251,50 €
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- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.

EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2
44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa emissivitat i control solar SGG PLANISTAR
ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

387,11193 €

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle
recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

781,52580 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,03200 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,70600 €

Altres conceptes 77,12427 €

P-364 KA1ABE04 ut Be-04: Tancament exterior de mides totals 118x210 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament
de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per una balconera de dues fulles batents vidriades (tot segons planilles
de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb transmitància del
marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

743,02 €

EC1GFGVA m2 Va: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2
44.1 (16 AIRE) 44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior laminar 44.1 amb capa de baixa emissivitat i control solar SGG PLANISTAR
ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

218,58035 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,70600 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,03200 €

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle
recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

441,57960 €
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Altres conceptes 77,12205 €

P-365 KA1ABE05 ut Be-05: Tancament exterior de mides totals 283x232-1.39 cm (mides a comprovar a obra) de
fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de
trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre
bastiment de base de fusta, format per dues finestres d'una fulla batent cadascuna i fulles
fixes tot vidriat (tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210; amb transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 44.1 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau.

1.648,40 €

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle
recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

940,98510 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,03200 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,70600 €

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 157,77070 €

EC1GFGVB m2 Vb: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4
(16 AIRE) 44.1 o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm amb capa de baixa emissivitat i
control solar SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior laminar 44.1
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

466,78140 €

Altres conceptes 77,12480 €

P-366 KA1ABE06 ut Be-06: Tancament exterior de mides totals 405x108 cm (mides a comprovar a obra) de fusta
laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2 d'estanquitat + 1 de trencament
de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle recte, col·locat sobre bastiment de
base de fusta, format per dues finestres d'una fulla batent cadascuna i fulles fixes tot vidriat
(tot segons planilles de fusteria exterior de projecte), 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 (16 AIRE) 4 o equivalent
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.
- Accionament restringit amb clau.

1.386,35 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,70600 €

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 157,77070 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 57

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,03200 €

BA1AFG00 m2 Tancament exterior de fusta laminada de melis amb triple junta d'estanqueitat d'EPDM (2
d'estanquitat + 1 de trencament de so); amb ribets lineals i tapajunts de 80 mm en angle
recte, col·locat sobre bastiment de base de fusta, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210; amb
transmitància del marc (U) 1.8 W/m²K.
Inclou:
- Tractament insecticida-fungicida.
- Acabat amb vernís a l'aigua incolor.
- Segellats perimetrals.
- Subministrament i muntatge de bastiment de base de fusta.
- Ferramenta d'acer inoxidable.

765,75510 €

EC1GFGVC m2 Vc: Subministrament i muntatge de vidre tipus SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4
(16 AIRE) 4 o equivalent format per:
- Vidre exterior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm amb capa de baixa emissivitat i
control solar SGG PLANISTAR ONE en cara # 2
- Cambra d'aire 16 mm
- Vidre interior flotat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

379,96210 €

Altres conceptes 77,12410 €

P-367 KASAFG00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada. Inclou pany pànic amb clau mestrejada i tancaportes de
braç lliscant.

495,22 €

BASA71PB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic

340,04000 €

EAZPFG00 u Subministrament i muntatge de pany tipus pany-pànic per a porta d'evacuació, amb clau
mestrejada.

55,83525 €

EAZPFG02 u Tancaportes de braç lliscant 91,60033 €

Altres conceptes 7,74442 €

P-368 KB12FG00 m Passamà d'acer per a pintar formada per pletina blegada en forma de Z amb 3 costats de 40
mm i 6 mm de gruix. L'alçada muntada de la barana serà de 90 cm respecte paviment acabat
i anirà soldada a l'estructura metàl·lica de rodons.

24,39 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

6,66700 €

Altres conceptes 17,72300 €

P-369 KB12FG01 ut Se-01: Conjunt de serrelleria exterior format per:
- Marc perimetral d'acer galvanitzat en calent de 6 mm de gruix de mides 120x210 cm i 47
cm de profunditat (mides a comrprovar a obra) fixat mecànicament al parament d'obra.
- Barana d'acer per a pintar formada per un marc de passamà de 50x8 mm i brèndoles
circulars de diàmetre 8 mm col·locades a una separació màxima de 10 cm. Fixada ancorada
als brancalls de l'obertura.
- Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat.

870,50 €

BB12FG00 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 50x8 mm, travesser inferior i superior de
passamà de 80x8 mm de secció, muntants del mateix tipus de passamà cada 100 cm i
brèndoles circulars de diàmetre 10 mm col·locades a una separació màxima de 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixadamecànicament a l'obra o soldada a estructura metàl·lica.

144,60000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 4,44000 €

K89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

98,79408 €

E447F237 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes formades per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

430,47954 €
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Altres conceptes 192,18638 €

P-370 KB12FG02 m2 Formació de tancament a base de brèndoles d'acer per a pintar de diàmetre 8 mm separades
10 cm com a màxim entre sí i soldades a estructura metàl·lica de l'escala o a estructura de la
barana.

28,83 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

5,19200 €

Altres conceptes 23,63800 €

P-371 KB12FG05 m Si-01
Barana d'acer per a pintar, format per travesser inferior, superior i muntants cada 1 metre,
de pletina de 60x8 mm de secció i espai entre muntants executat amb planxa d'acer de 3mm,
segons definit en detall de projecte, de 231 cm d'alçària i 454 de longitud, fixada
mecànicament a l'obra. Inclou passamà per escala.

299,45 €

BB121FEA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer, travesser inferior, muntants cada 100
cm i plafó de planxa d'acer cega de 2,5 mm de gruix, de 120 a 140 cm d'alçària

239,57010 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,22000 €

Altres conceptes 57,65990 €

P-372 KB12FG09 ut Marc perimetral situat al pas entre la passera i el nou edifici, d'acer galvanitzat en calent de 6
mm de gruix de mides 120x210 cm i 55 cm de profunditat (mides a comrprovar a obra) fixat
mecànicament al parament d'obra. Fixada amb ancoratges als brancalls de l'obertura. Acabat
pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

649,78 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 17,76000 €

E447F237 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes formades per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

412,78860 €

K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

65,48358 €

Altres conceptes 153,74782 €

P-373 KB12FG99 m Si-03
Barana d'acer per a pintar, format per travesser inferior, superior i muntants cada 1 metre,
de pletina de 60x8 mm de secció i espai entre muntants executat amb planxa d'acer de 3mm,
segons definit en detall de projecte, de 231 cm d'alçària i 454 de longitud, fixada
mecànicament a l'obra. Inclou passamà per escala.

141,41 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,22000 €

BB121FEA m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer, travesser inferior, muntants cada 100
cm i plafó de planxa d'acer cega de 2,5 mm de gruix, de 120 a 140 cm d'alçària

82,96800 €

Altres conceptes 56,22200 €

P-374 KD144A30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

29,59 €

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 5,16500 €

BD144A30 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix 6,17400 €

BDW44A30 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100
mm i 0.6 mm de gruix

2,98980 €

BDY47A30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada
de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix

0,81000 €

Altres conceptes 14,45120 €

P-375 KE4ZHJ0M u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1200 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

570,16 €

BE4DJ04M u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 1200 mm de costat 492,75000 €
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Altres conceptes 77,41000 €

P-376 L9GRFG00 u Aranjament de paviment i esgraonat de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja
amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció
controlada

73,13 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada
per a reparació

7,76000 €

Altres conceptes 65,37000 €

P-377 PAJU01S ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates,
encastaments, formació de passos d'instal·lacions i segellats.

201,09 €

Altres conceptes 201,09000 €

P-378 PAJU01Y ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates,
encastaments, formació de passos d'instal·lacions i segellats.

53,03 €

Altres conceptes 53,03000 €

P-379 PAJU01Z ut Conjunt de treballs en concepte de les ajudes del ram de paleta en l'execució de regates,
encastaments, formació de passos d'instal·lacions i segellats.

410,44 €

Altres conceptes 410,44000 €

P-380 PASSFG01 ut Subministrament i implantació de les mesures de seguretat i salut en el treball establertes
d'acord a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte executiu.

Els preus unitaris del pressupost de l'obra inclouran tots els elements de seguretat i salut
necessaris per a executar els treballs contemplats al projecte executiu amb les correctes
mesures de protecció i seguretat individuals i col·lectives complint l'Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut del projecte executiu i el corresponent Pla de Seguretat i Salut de l'Obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-381 PCQFG00 ut Conjunt d'assaigs de control de qualitat de l'obra a realitzar per laboratori acreditat i d'acord
al seguiment del Pla de Control de Qualitat del projecte executiu.

Els preus unitaris del pressupost d'obra inclouran els assaigs definits per la Direcció
Facultativa en compliment del Programa de Control de Qualitat del projecte, en una quantitat
no més gran del 1% del pressupost de l'obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-382 PLEGFG00 ut Inscripció de la instal·lació Termica del edifici al RITSIC, inclou la elaboració de la memòria
de la instal·lació realitzada, el certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la
instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions
tèrmiques en els edificis, i els corresponents certificats CE de la maquinaria instal·lada, així
com les taxes i despeses de la inscripció al Registre.

652,55 €

Sense descomposició 652,55000 €

P-383 PLEGFG01 ut Legalització de la instal·lació Elèctrica Existent, d'acord amb la Instrucció 1/2015, de 12 de
març, de la Direcció Generla d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació al
procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, què afecten a
la instal·lació en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial
de Catalunya (RITSIC), inclou la elaboració de la documentació tècnica, les despeses de les
OCA, la tramitació i taxes del registre Industrial.

824,36 €

Sense descomposició 824,36000 €

P-384 PLEGFG02 ut Legalització de la instal·lació Elèctrica de Baixa tensió, d'acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i en les instruccions tècniques complementàries
recollides en el Reial decret 842/2002. de la ampliació de la instal·lació electrica classificada
en el grup ´´I´´ com a local de pública concurrència. Aquests inclou, el projectes tècnics de
legalització, certificats final d'obra, certificats de instal·alció, Insspecció Incial, Taxes i despes
de tramitació de la inscripció al Registre industiral.

1.153,85 €

Sense descomposició 1.153,85000 €

P-385 PLEGFG03 ut Presentació declaració responsable instal·lació, inclou la Documentació instal·lació de
protecció contra incendis inclou, Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui,

625,10 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA

Feu i Godoy Arquitectes SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 60

redactat i firmat per tècnic titulat competent, certificat de l’empresa instal·ladora emès per
tècnic titulat competent. contracte de manteniment amb una empresa mantenidora
degudament habilitada per a cadascun dels equips i sistemes inclosos a la instal·lació, i
inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC), o en el
registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma, inclou taxes i despes de tramtiació de
la  presentació.

Sense descomposició 625,10000 €

A Isona i Conca Dellà, març de 2020.

Anna Feu i Jordana (Col. 44063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53129-4)
FEU GODOY ARQUITECTES, S.L.P.
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1.   INTRODUCCIÓ. 
 

1.1 Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
El Real Decret 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no inclosos en els suposats previstos en 
l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut (E.B.S.S.).  
Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els següents requisits per a l’elaboració d’un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut:  
 

a) El Pressupost d’Execució Material (PEM) és inferior a 280.000,00 euros.  
 

b) La duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies i no s’utilitzen en cap moment a més de 20 treballadors 
simultàniament.  

 
c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors-dia (suma dels dies de treball del total dels 

treballadors en l’obra).  
 
d)    No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.  

 
Com que es compleixen tots els requisits, només serà necessari realitzar l’elaboració d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
(E.B.S.S.). 
 
 

2.  OBJECTE DE L’ESTUCI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 

2.1 Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Conforme s’especifica en l’apartat 2 de l’Article 6 del Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre (BOE nº 256 25-10-
1997), l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) haurà de precisar de: 
 

 Les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. 

 La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries. 

 Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se d’acord amb  les indicacions anteriors, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques a controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives (en el seu cas, es tindrà en compte qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme en la mateixa i 
contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de l’Annex II del Reial Decret.) 

 Previsions e informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors. 

 
 

2.2 Establiment posterior d’un Pla de Seguretat i Salut en l’obra. 
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.), ha de servir també de base perquè les Empreses Constructores, 
Contractistes, Subcontractistes i treballadors autònoms que participen en les obres, abans del començament de l’act ivitat 
en les mateixes, puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut, tal com indica el Real Decret citat en el punt anterior (Real 
Decret 1627/1997, del 24 d’octubre).  
En aquest Pla, es podran modificar alguns dels aspectes assenyalats en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, amb els 
requisits que estableix la mencionada normativa. El Pla de Seguretat i Salut és el que, en definitiva, permetrà aconseguir i 
mantenir les condicions de treball necessàries per a protegir la salut i la vida dels treballadors durant el desenvolupament de 
les obres que contempla aquest E.B.S.S. 
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3.  DADES DEL PROJECTE D’OBRA. 
 

3.1 Dades del projecte d’obra. 
 
Obra:  PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ - LOT A 
Situació:   Carrer Museu núm. 4, 25650 Isona 
Província:  Lleida 
 
Promotora:  AJUNTAMENT D’ISONA I CONCA DELLÀ (P-2514600-B) 

Plaça del Bisbe Badia núm. 1, 25650 Isona 
Lleida 
 

Autors del Projecte:  Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 
  FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 

 
Autors de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:   Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i  
     Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 

    FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 
 
 

3.2 Tipus d’obra. 
 
L’objecte d’aquest projecte són els treballs compresos al “Lot A” de reforma i ampliació del Museu de la Conca Dellà i més 
concretament a la reforma de la planta baixa i adaptació de l’actual edifici del museu a la llicència d’activitats que li és 
aplicable segons normativa vigent. 
 
Els objectius de la intervenció són els següents: 
 

- Creació d’un bany adaptat i nou magatzem a nivell de planta baixa. 

- Adequació de l’edifici al CTE DB-SI. 
 
 

3.3 Situació de l’emplaçament d’obra. 
 
Carrer Museu núm. 4, 25650 Isona  
Referència cadastral: 8448207CG3684N0001WM i 8448206CG3684N0001HM. 
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3.4 Accessos i comunicacions a l’obra. 
 
L’accés a l’edifici objecte del present estudi bàsic es realitza a través d’un carrer d’uns 3,20 m d’amplada amb estretes 
voreres a ambdós costats de manera que només permet la circulació rodada de vehicles tipus motos o turismes. No es 
podrà accedir amb vehicles més grans que un turisme. 
 
 

3.5 Característiques del terreny. 
 
Donada la naturalesa dels treballs previstos en el projecte executiu, no s’ha realitzat estudi geotècnic.  
 
 

3.6 Interferències i serveis afectats per l’obra. 
 
Abans del començament de les obres, el contractista haurà d'identificar els serveis públics (aigua, gas, electricitat, telèfon, 
xarxes de sanejament ...) que es puguin veure afectats per l'execució dels treballs previstos en el projecte executiu i 
sol·licitar la neutralització de les escomeses de serveis, d'acord amb les diferents companyies subministradores. 
 
Pel que fa a les interferències amb el trànsit rodat i de vianants, per la ubicació de l’obra, el Contractista haurà de disposar, 
a més de les proteccions col·lectives i senyalització que s'indiquen en els apartats corresponents, de personal degudament 
format en el maneig de senyals de regulació de trànsit i recórrer, quan sigui necessari, al concurs de la Policia Local. 
 
 

4.  NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L’OBRA 
 
La legislació vigent és la següent: 
 

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).                Modificaciones: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 

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) 
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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 noviembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                    (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

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 

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, de 14 D’ abril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 
23/04/97) 

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

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 
24/05/97) 

 

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

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 
24/05/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 
12/06/97) 

 

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

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 
07/08/97)                             transposició 
de la directiva 89/655/CEE                         
      modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-
006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 

 

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

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52)               modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)          
O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O 
de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

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) 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 
O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 
14/06/77)                          modificació: O. 
de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 
 

R.D. 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))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 
15/01/87) 

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 METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: 
BOE: 27/10/75 
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BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (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 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (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 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 
- RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
- Compliment CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes. 
- Compliment CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impactes o enganxades. 
.- Compliment CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc de confinament. 
 -Compliment CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alat ocupació.  
- Compliment CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament. 
 -Compliment CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment.  
 
 
 

5.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT (EBSS). 
 

5.1 Pressupost d’execució material de l’obra. 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) per aquest projecte és de 78.579 €. (setanta-vuit mil cinc-cents setanta-nou 
euros). 
 
 

5.2 Termini d’execució estimat de l’obra. 
 
El termini d’execució de l’obra s’estima en 6 mesos. 
 
 

5.3 Nombre de treballadors en l’obra. 
 
El personal varià en funció de les necessitats del desenvolupament de l’obra. No obstant, es preveu una mitja de 4 
treballadors treballant simultàniament a l’obra. 
 
 

5.4 Relació resumida dels treballs a realitzar en l’obra. 
 
Les principals activitats que es duran a terme per a executar els treballs previstos al projecte objecte d’aquest Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut són: 
 

- Treballs previs. 

- Enderrocs. 

- Sistema estructural. 
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- Tancaments i divisòries interiors. 

- Fusteria interior. 

- Acabats de parets i sostres. 

- Instal·lacions. 

- Equipament. 

- Gestió de residus. 
 
 
 

6.  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ. 
 

6.1 Fitxes per activitats. 
 

 
1. Treballs preliminars. 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Atropellament i cops amb maquinària. 

 Bolcada o falses maniobres de 
maquinària mòbil. 

 Caiguda de persones. 

 Altres riscos. 

 Escales de mà en bon estat de 
conservació i que comptin amb 
sabates antilliscants. 

  Eines portàtils elèctriques dotades de 
doble aïllament.  

 Els vehicles d'obra aniran proveïts 
d'il·luminació rotativa i avisador acústic 
de marxa enrere. 

 S'establiran accessos  independents 
per a maquinària i per al personal. 

 Es realitzaran els regs necessaris per a 
la neteja dels vials evitant l'acumulació 
excessiva de pols i fang. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones de treball i de les vies de 
circulació. 

 Utilitzar calçat de seguretat. 
 Utilitzar casc de seguretat. 
 Utilitzar guants de protecció. 
 Utilitzar arnès anticaiguda sempre que 

hi hagi risc de caiguda d'altura en 
altura (més de 2 m) i no es 
hagi pogut eliminar amb  proteccions 
col·lectives. 

 Utilitzar les escales de mà de manera 
segura: ascendint i descendint 
d'enfront de la 
mateixa; no utilitzant-la per dos 
treballadors simultàniament; 
col·locant-la ni molt vertical ni 
molt horitzontal; no saltar dels graons 
... 

 No utilitzar les eines per a fins 
diferents els previstos, ni sobrepassar 
les prestacions per 
les que estan dissenyades. 

 Portar les eines en caixes, bosses o 
cinturons especialment dissenyats i 
mai en els 
butxaques de la roba de treball. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE LA REFORMA 
I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ (LOT A) 

 

      11 

    

 
2.  Instal·lacions provisionals 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caigudes de persones a diferent nivell 

 Caigudes de persones al mateix nivell 

  Caiguda d'objectes en manipulació 

 Xocs contra objectes fixos 

 Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines 

 Projecció de partícules 

 Sobreesforços 

 Contactes amb l'energia elèctrica 

 Atropellaments o cops amb vehicles 

 Incendi i / o explosió 

 Altres riscos 

 Eines portàtils elèctriques dotades de 
doble aïllament. 

 Llums portàtils d'enllumenat que 
disposin de mànec aïllant, dispositius 
protectors del llum i tensió de treball 
no superior a 
24 V. 

 Utilitzar sempre equips amb el seu 
corresponent marcatge CE. 

 Quadre elèctric general d'obra amb 
protecció d'intempèrie i sota visera, 
amb entrada i sortida de cables 
inferior, porta amb pany de relliscada 
per clau de triangle i senyal de 
"PERILL, ELECTRICITAT ", dotat  
'interruptor general de tall omnipolar, 
interruptor diferencial de 30 MA de 
sensibilitat per protecció de circuits de 
enllumenat, maquinària portàtil i 
maquinària mòbil i interruptors 
diferencials de 300 mA de sensibilitat 
per a maquinària fixa. 

 Posada a terra general, centralitzada 
en el quadre 
elèctric principal, mitjançant unió de 
massa del quadre a presa de terra 
amb cable de coure de 35 
mm2 de secció i elèctrode vertical 
enterrat. 

 Les mànegues per a alimentació a 
quadres secundaris i maquinària fixa i 
mòbil seran antihumitat. 

 Tots els circuits generals, línies de 
presa de corrent dels quadres de 
distribució i d'alimentació de màquina, 
aparells de funcionament 
elèctric i instal·lació d'enllumenat 
general, es protegiran amb 
interruptors automàtics. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones de treball i de les vies de 
circulació. 

 Les mànegues per a alimentació a 
quadres secundaris i maquinària fixa i 
mòbil en estesa aeri, estaran 
disposades a una alçada mínima 
de 2 m sobre el nivell del paviment en 
zones de vianants i de 5 m en zones 
de circulació de vehicles. 

 Es dotarà l'obra d'il·luminació mínima 
necessària complint els valors, 
legalment exigits: 
- Vies de circulació habituals: 50 lux. 
- Vies de circulació ocasionals: 25 lux. 
- Il·luminació d'emergència: 1 lux, en 
absència total d'il·luminació. 

 Utilitzar calçat de seguretat. 
 Utilitzar casc de seguretat dielèctric. 
 Utilitzar botes i guants aïllants per 

electricistes. 
 Utilitzar banqueta, estoreta i perxa 

aïllant per a maniobres en quadres o 
en línies sota tensió. 

 No utilitzar les eines per a fins 
diferents els previstos, ni sobrepassar 
les prestacions per 
les que estan dissenyades. 

 Portar les eines en caixes, bosses o 
cinturons especialment dissenyats i 
mai en els 
butxaques de la roba de treball. 

 Els empalmaments entre mànegues 
s'executaran 
mitjançant connexions normalitzades 
estanques antihumitat o fundes aïllants 
termoretràctils. En cap cas s'utilitzaran 
entroncaments a "fil 
nu ". 
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3. Enderrocs 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Caiguda de runa. 

 Esfondraments no controlats. 

 Generació de pols. 

 Projecció de partícules. 

 Cops i talls. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Sobreesforços per postures 
incorrectes. 
 

 Les plataformes de treball tindran un 
ample mínim de 60 cm. 

 Abans de començar els treballs de 
demolició, es deixessin TOTS els 
instal·lacions "fora de servei" 
(Subministrament elèctric, aigua, gas 
...) 

 Barana reglamentària d'almenys 90 
cm d'alçada, llistó intermedi i sòcol, 
per protegir buits en el forjat, vora de 
la coberta o el perímetre de la 
plataforma de treball. 

 Comptar amb doble aïllament en 
màquines i eines elèctriques. 

 Mai llançar enderrocs per buits o 
finestres. 

 No acumular enderrocs en les plantes 
per evitar sobrecarregar els forjats. 

 L'accés als faldons de coberta es 
realitzarà mitjançant escala protegida 
per baranes laterals. 

 Per a l'obertura de buits en forjats, 
s'apuntalarà prèviament la part inferior 
del mateix. 

 Humitejar la runa, sense  fer bassals, 
sempre que sigui possible. 

 Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de 
treball i les zones de pas general. 

 Tota obertura existent o que es 
practiqui en els forjats o faldons de 
coberta, es protegirà amb tapa rígida 
de fusta o amb xarxa horitzontal i 
barana perimetral. 

 Eliminar en la mesura possible, 
desnivells de la zona de 
circulació dels vehicles.  

 Apuntalament d'aquelles  estructures 
que presentin 
minvades les seves condicions 
resistents, posant especial atenció en 
els elements de façana i edificacions 
confrontants. 

 Tant les eines com materials i equips 
han de romandre en tot moment en 
situació d'estabilitat (de manera que 
no comportin cap risc per a la resta de 
treballadors) i en llocs on no 
interfereixin el  desenvolupament de 
cap treball. 

 Evacuar directament la runa mitjançant 
tremuja o un altre sistema adequat. no 
acumular- 
sobre les plataformes de treball. 

 Senyalitzar els obstacles, com 
canonades a baixa alçada, bigues, 
etc., mitjançant franges de color groc i 
negre (risc permanent). 

 Utilitzar casc de seguretat. 

 Ús de calçat de seguretat 

 Utilitzar faixa i / o guants 
antivibracions. 

 Ús d'ulleres antiprojeccions.  

 Utilitzar mascareta antipols. 

 Ús de guants de protecció. 

 Utilitzar protectors auditius. 

 Utilitzar arnès anticaiguda en absència 
de protecció col·lectiva. 

 No realitzar treballs sobre els murs o 
superfícies que s'estan demolint. 

 En els vehicles de càrrega es 
respectarà la seva càrrega 
màxima indicada pel fabricant, la qual 
haurà estar clarament llegible a la 
placa del vehicle. 

 Quan sigui necessari la circulació amb 
un vehicle en un pendent, s'evitarà en 
la mesura del possible la realització de 
girs. Per tant 
en pendent es beu de circular 
preferiblement en línia recta. 
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6. Estructura  

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes de persones a diferent nivell 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Despreniment de càrregues suspeses 
o de caigudes de materials 
• Xoc contra objectes mòbils 
• Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines 
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Condicions meteorològiques adverses 
• Contactes elèctrics 
• Exposició a substàncies nocives o 
corrosives 
• Xocs, atropellaments o cops per 
vehicles 
• Exposició a contaminants químics 
• Altres riscos 

• No sobrepassar el pes màxim que marca 
qualsevol equip de treball. 
• Quadre elèctric protegit amb interruptors 
diferencials. 
• Adquirir màquines amb marcatge CE. 
• Totes les substàncies perilloses que es 
trobin en el lloc de treball tindran una 
etiqueta en la qual s'indiqui: nom de la 
substància, nom del distribuïdor, símbols i 
indicacions de perill, frases R i S ... 
• Protegir perímetre de la planta 
mitjançant xarxa suspesa per forques o 
mitjançant baranes de a menys de 90 cm 
d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 
• Hauran de ser protegits mitjançant 
barana de almenys 90 cm. d'alçada 
mínima, sòcol d'un mínim de 15 cm. i 
barra o llistó intermedi: 
- Les obertures en parets o envans, i les 
plataformes, molls o estructures similars, 
si la caiguda d'altura pot ser igual o major 
de 2 m. 
- Els costats oberts de les escales i 
rampes de més de 60 cm. 
• Emprar escales de mà que disposin de 
sabates antilliscants, que siguin de mesura 
suficient com per superar en 1 m el punt 
superior de suport ... 
• Posar especial atenció a l'hora de triar 
els cables, cadenes ganxos i qualsevol 
altre element de subjecció de càrregues. 
• Les màquines no podran entrar en 
funcionament mentre les proteccions de 
les seves parts mòbils no estiguin 
degudament col·locades. 
• Utilitzar eines i equips de treball el 
disseny ergonòmic redueixi les vibracions. 
• Comprovar l'estabilitat de les bastides i 
tots els seus elements, evitant així que es 
desplomin o es desplacin de forma 
accidental. 
• Les plataformes de les bastides tindran 
60 cm. com a mínim i, per a altures a 
partir de 2 m, estaran dotades de baranes 
perimetrals (la alçada mínima varia en 
funció del tipus de bastida), llistó intermedi 
i sòcol. 
• Els elements estructurals dels llocs de 
treball, les plataformes de treball, les 
escales i escales de tenir la resistència i 
solidesa necessàries per suportar les 
càrregues i els esforços a que siguin 
sotmesos. 
• La càrrega nominal dels elements 
d'elevació haurà estar indicada de forma 
visible en els mateixos. 
• Protegir tots els buits horitzontals amb 

• Utilitzar calçat antilliscant. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• Ús de guants de seguretat adients a 
l'activitat que es realitza en cada moment. 
• No llançar eines entre companys. 
• No fer passar la càrrega sota cap 
concepte per sobre de persones. 
• Utilitzar faixa lumbar i / o canellera i 
guants antivibracions. 
• Ús de protecció respiratòria. 
• Utilitzar protecció auditiva. 
• Ús d'ulleres antiprojeccions. 
• No es pujarà o baixarà per escales de 
mà amb la sola del calçat tacada per 
alguna substància relliscosa. 
• No deixar o abandonar materials o eines 
en les plataformes de les bastides. 
• Utilitzar arnès anticaigudes sempre que 
hi hagi risc de caiguda d'alçada i no hagi 
estat evitada mitjançant l'ús de la 
protecció col·lectiva. 
• No utilitzar l'escala de mà a dues 
persones a la vegada, col·locar-la 
adequadament, ascendir i descendir 
d'enfront de l'escala; no manipular 
càrregues per o des d'escales ... 
• Utilitzar cinturó porta eines, per al 
transport de les mateixes. 
• No retirar les proteccions / resguards de 
les parts mòbils de les màquines, llevat 
que aquestes o els equips es trobin fora 
d'ús. 
• Utilitzar arnès antiàcides amb les 
plataformes elevadores mòbils de personal 
• No estirar el cable per desconnectar els 
equips elèctrics. 
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mallat, xarxa o tapa de fusta. 
• Disposar de vies de circulació 
independents per a personal i maquinària. 
• Mantenir la distància de seguretat quan 
es treballi en la proximitat de línies 
elèctriques. 
• Dotar d'il·luminació mínima necessària 
les zones de treball: 
- Vies de circulació habituals: 50 lux. 
- Vies de circulació ocasionals: 25 lux. 
- Il·luminació d'emergència: 1 lux, en 
absència total d'il·luminació. 
• Mantenir lliures d'obstacles els 
passadissos i les zones de pas. 
• Instal·lar protectors de fusta  o "bolets" 
de PVC sobre les esperes de ferralla. 
• Mantenir en tot moment l'ordre i neteja 
en el lloc de treball. 

 

 
7. Ram de Paleta 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caigudes a diferent alçada. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Atrapaments amb els mitjans 
d’elevació i transport. 

 Cops i talls per màquines-eines 

 Inhalació de pols. 

 Dermatitis per contacte amb el ciment. 

 Exposició al soroll. 

 Atropellaments 

 Sobreesforços 

 Electrocució 

 Bastides de seguretat. 

 Escales auxiliars adequades. 

 Baranes i entornpeus 

 Protecció de forats 

 Cables de seguretat. 

 Arnés de seguretat 

 Senyalització de seguretat específica 

 Senyals acústiques i lluminoses 

 Ús de casc. 

 Ús de guants. 

 Ús de calçat de protecció. 

 Ús de màscares anti pols. 

 Ulleres contra impactes i anti pols. 

 Proteccions auditives. 
 

 
 
9. Acabats 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de materials. 

 Topades amb objectes. 

 Ferides a les extremitats superiors i 
inferiors. 

 Talls i cops amb la maquinària de mà. 

 Projecció de partícules. 

 .......... 
Riscos específics per a envidraments: 

 Lliscament per mal funcionament de 
les ventoses. 

 Talls a extremitats superior i inferiors. 

 Topades contra vidres ja col·locats. 

 Lesions oculars per trencament. 

 ......... 
Riscos específics per a pintures i 
vernissos: 

 Intoxicació per emanació de gasos. 

 Cremades per deflagracions i incendis. 

• Evitar en el possible el contacte directe 
de tot tipus de pintures amb la pell. 
• Senyalització adequada d'aquells llocs 
en què hi hagi acumulació de material 
combustible o amb possibilitat d'explosió. 
• Mai utilitzar bidons, caixes o piles de 
material a manera de bastida. 
• Instal·lar barana rígida reglamentària 
protegint buits, bastides i vores de forjats. 
• Les escales de mà a utilitzar seran de 
tipus "tisora", dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura. 
• Les plataformes de treball sobre 
cavallets estaran formades per un mínim 
de tres taulons travats i 60 cm d'ample, 
amb prohibició de muntar-les sobre 
bidons, revoltons o qualsevol un altre 
element estrany i d'utilitzar-les en la 
proximitat de balcons i vores de forjat que 
no estiguin protegits en tota la seva 

• Utilitzar mascaretes per a vies 
respiratòries. 
• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar roba de treball adequada. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Utilitzar arnès de seguretat ancorat a un 
punt fort en cas que no hi hagi una 
protecció col·lectiva que impedeixi la 
caiguda d'altura. 
• Emprar guants adequats als treballs de 
pintura. 
• Utilitzar ulleres en l'aplicació de pintura a 
sostres. 
• Ús de bussos de pintor, per aplicacions 
a 
"Pistola". 
• Rentar-se les mans després de la 
manipulació de productes químics. 
• No deixar o abandonar materials o eines 
en les plataformes de bastides. 
• No realitzar treballs de soldadura i oxitall 
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 Esquitxades a cara i ulls 

 .......... 

alçada. 
• Les bastides disposaran de plataforma 
de treball antilliscant de 60 cm d'amplada 
mínima, amb protecció en tot el seu 
perímetre mitjançant barana reglamentària 
d'almenys de 90 cm d'altura quan l'altura 
de treball sigui superior a 2 m. 
• No connectar cables elèctrics als 
quadres de subministrament d'energia 
sense la utilització de clavilles 
mascle-femella 
• Quan s'utilitzin làmpades portàtils, 
estaran protegides amb mecanismes 
estancs de seguretat, amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció de la bombeta. La 
seva alimentació serà a 24 V. 
• S'instal·larà extintor de pols química 
seca al costat de la porta del magatzem 
de pintures i dissolvents. 
• Mantenir l'horitzontalitat de la bastida en 
tot moment. 
• Les bastides es arriostraran 
convenientment a punts forts situats a les 
plantes, en previsió de moviments 
incontrolats. 
• La distància entre la bastida i parament 
vertical serà sempre inferior a 40 cm. 
• Les bastides tubulars seran muntats per 
personal coneixedor del sistema de 
muntatge. Seran sotmesos a una prova de 
càrrega abans del inici dels treballs i seran 
inspeccionats diàriament per persones 
competents. 
• S'evitarà la formació d'atmosferes 
nocives mantenint sempre ventilat el local 
que es està pintant, envernissant o 
escatant. 
• Mantenir una adequada il·luminació de la 
zona de treball. 
• Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones 
de treball i de les vies de circulació. 
• Instal·lar ventilació forçada, en aquelles 
dependències que no tinguin ventilació 
directa a l' exterior. 
• S'establirà un magatzem per a pintures, 
vernissos i dissolvents, amb porta, 
ventilació per corrent d'aire i il·luminació 
artificial estanca i antideflagrant. 
• A la porta del magatzem de pintures 
s'instal·laran cartells de "PERILL 
D'INCENDI" i "PROHIBIT FUMAR". 

en llocs pròxims als talls en què s'emprin 
pintures inflamables, per evitar el risc 
d'explosió o d'incendi. 
• No fumar ni utilitzar màquines que 
puguin produir espurnes. 
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10. Instal·lacions d’evacuació 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda d’objectes per desplom, 
esfondrament o ensorrament. 

 Trepitjades sobre objectes. 

 Cops amb objectes o eines (talls). 

 Projecció de fragments o partícules. 

 Atrapament per o entre objectes. 

 Sobreesforços.  

 Exposició a condicions ambientals 
extremes.  

 Contactes tèrmics. 

 Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

 Contactes amb substàncies nocives 
(càustiques, corrosives, irritants o 
al·lergèniques) 

 Accidents causats per éssers vius. 

 Atropellaments o cops amb vehicles. 
 

 
 

 Bastida modular amb estructura 
tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada. 

 Marquesina de protecció en voladiu en 
bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-
1000). 

 Acotar àrees de treball. 

 Utilitzar conductors elèctrics 
antihumitat (MIE BT 027). 

 Connexions entre conductors 
elevades. 

 Interruptors i endolls en caixes 
normalitzades. 

 Senyalització de seguretat específica. 

 Parts metàl·liques d’equips i màquines 
connectades a terres. 

 Neutre connectat a terres. 

 Conductors de terres normalitzats. 

 Revisió periòdica de màquines-eines. 

 Zones de treball netes i ordenades. 

 No realitzar reparacions i revisions sota 
tensió. 

 Ubicació de taller-magatzem segons 
indicacions de la D.F. 
 

 Ús de casc de seguretat. 

 Ús de calçat de seguretat. 

 Protector auditiu. 

 Ulleres anti-projeccions. 

 Mascareta de protecció respiratòria, 
homologada segons UNE-EN 140 

 Parella de guants aïllants del fred i 
absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig 
avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

 Parella de guants de protecció contra 
riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420. 

 Parella de guants contra agents 
químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -
2, -3 i UNE-EN 420. 

 Parella de botes d'aigua de PVC de 
canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347. 

 Parella de botes baixes de seguretat 
industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347. 

 Faixa de protecció dorslumbar. 

 Granota de treball per a construcció, 
de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques 
interiors, homologada segons UNE-
EN 340. 

 Camisa de treball per a construcció, 
de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 
340. 

 Armilla reflectant amb tires reflectants 
a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471. 

 Casaca tipus enginyer, de polièster 
embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors. 
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11. Instal·lacions de fontaneria , climatització, calefacció i ventilació mecànica.  

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda d’objectes per desplom, 
esfondrament o ensorrament. 

 Trepitjades sobre objectes. 

 Cops amb objectes o eines (talls). 

 Projecció de fragments o partícules. 

 Atrapament per o entre objectes. 

 Sobreesforços.  

 Exposició a condicions ambientals 
extremes.  

 Contactes tèrmics. 

 Exposició a contactes elèctrics. 

 Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

 Explosions. 

 Incendis. 
 

 
 
 

 Acotar àrees de treball. 

 Utilitzar conductors elèctrics 
antihumitat (MIE BT 027). 

 Connexions entre conductors 
elevades. 

 Interruptors i endolls en caixes 
normalitzades. 

 Senyalització de seguretat específica. 

 Parts metàl·liques d’equips i màquines 
connectades a terres. 

 Neutre connectat a terres. 

 Conductors de terres normalitzats. 

 Revisió periòdica de màquines-eines. 

 Zones de treball netes i ordenades. 

 No realitzar reparacions i revisions sota 
tensió. 

 Ubicació de taller-magatzem segons 
indicacions de la D.F. 

 Protegir amb tapes de fusta les petites 

 obertures dels forjats. 

 Mantenir una adequada il·luminació de 
la zona de treball. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones 

 de treball i de les vies de circulació. 
Sempre que sigui possible, assegurar 
la ventilació del lloc de treball, evitant 
la inhalació de fums procedents de 
treballs de soldadura. 

 A la porta del magatzem de gasos 
liquats es S'instal·laran senyals de 
"PERILL D'EXPLOSIÓ" i "PROHIBIT 
FUMAR". 

 Els materials combustibles es 
mantindran 

 allunyats de qualsevol focus de calor 
(encenedors, bufadors ...) 

 Senyalitzar els obstacles, com 
canonades a baixa alçada, bigues ..., 
mitjançant franges de color groc i 
negre. 
 

 Ús de casc de seguretat. 

 Ús de calçat de seguretat. 

 Protector auditiu. 

 Ulleres anti-projeccions. 

 Pantalla facial per a soldadura 
elèctrica, amb marc abatible de mà i 
suport de polièster reforçat amb fibra 
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de 
gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175 

 Mascareta de protecció respiratòria, 
homologada segons UNE-EN 140 

 Semimàscara de protecció filtrant 
contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149. 

 Màscara de protecció respiratòria, 
homologada segons UNE-EN 136. 

 Filtre mixte contra gasos i partícules, 
homologat segons UNE-EN 14387 i 
UNE-EN 12083. 

 Parella de guants aïllants del fred i 
absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig 
avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420. 

 Parella de guants per a soldador, amb 
palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de 
dril fort, homologats segons UNE-EN 
407 i UNE-EN 420. 

 Parella de guants de protecció contra 
riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420. 

 Parella de botes baixes de seguretat 
industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347. 

 Granota de treball per a muntatges i/o 
treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 
240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 

 Davantal per a soldador, de serratge, 
homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348. 
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12  Instal·lacions elèctriques, audiovisuals i de comunicacions. 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caigudes de persones a diferent nivell. 

 Caigudes de persones al mateix nivell. 

 Xoc contra objectes immòbils. 

 Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines. 

 Projecció de partícules. 

 Sobreesforços. 

 Contactes elèctrics. 

 Explosions i incendis. 

 Condicions meteorològiques adverses 

 Altres riscos. 

 Acotar àrees de treball. 

 Utilitzar conductors elèctrics 
antihumitat (MIE BT 027). 

 Connexions entre conductors 
elevades. 

 Interruptors i endolls en caixes 
normalitzades. 

 Senyalització de seguretat específica. 

 Parts metàl·liques d’equips i màquines 
connectades a terres. 

 Neutre connectat a terres. 

 Conductors de terres normalitzats. 

 Revisió periòdica de màquines-eines. 

 Zones de treball netes i ordenades. 

 No realitzar reparacions i revisions sota 
tensió. 

 Protegir amb tapes de fusta les petites 
obertures dels forjats. 

 Mantenir una adequada il·luminació de 
la zona de treball. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones 

 de treball i de les vies de circulació. 

 S'establirà un magatzem amb porta 
per al 

 aplec de tub de PVC i cables 
conductors. En les proximitats de la 
porta del magatzem s'instal·larà un 
extintor. 

 

 Ús de casc de seguretat. 

 Ús de calçat de seguretat. 

 Protector auditiu. 

 Ulleres anti-projeccions. 

 Botes dielèctriques 

 Guants dielèctrics. 

 Pantalla facial per a protegir contra la 
projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de 
policarbonat transparent, per a acoblar 
al casc amb arnès dielèctric. 

 Parella de botes baixes de seguretat 
industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
2034. 

 Faixa de protecció dorslumbar. 

 Granota de treball per a muntatges i/o 
treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 
240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 

 

 
 
13. Obres, treballs i oficis complementaris 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 
 
 Atropellaments de persones per 

maquinària. 

 Atrapament de persones per materials 

 Volcament de maquinària d’elevació-
transport. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops i talls per màquines-eines 

 Sorolls. 

 Vibracions. 

 Pols ambiental. 

 Cremades per segellament 
d’impermeabilitzants en calent. 

 

 
 Delimitació de zones de treball. 

 Hissada de càrregues. 

 Bastides, proteccions, passarel·les i 
senyalització. 

 Persones fora del radi d’acció de 
màquines. 

 Utilitzar conductors en bon estat 

 Connexions conductor-quadre amb 
mascle-femella normalitzat. 

 Ubicació de taller-magatzem segons 
instruccions de la D.F. 

 

 
 Casc de polietilè. 

 Calçat de seguretat. 

 Guants. 

 Màscara. 

 Roba de treball. 

 Cinturó amb arnés. 
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14. Instal·lacions alienes a l’obra 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 
 Es preveuen possibles interferències amb serveis existents 

aliens a l’obra (línies elèctriques i canalitzacions d’aigua). 
Aquestes interferències poden produir-se al realitzar les 
reformes de les instal·lacions existents i es podrien trobar 
relativament superficials. 

 

 
 Com a mesura preventiva es realitzaran prèviament a 

l’execució de les obres de reforma una recopilació de la 
informació existent sobre instal·lacions en ús. Posteriorment 
es localitzaran aquests serveis al llarg del recorregut on 
aquests queden ubicats.  

 
 
 
15. Danys a tercers 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 

 Irrupció de curiosos, per a seguir el desenvolupament de les 
obres. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera 
 

 
 Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà 

el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments 
necessaris. 

 

 
 

6.2 Fitxes per equips de treball. 

 
Aquest subapartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament evitats i les mesures 
preventives i les proteccions tècniques que s'han d'adoptar per al control i la reducció dels riscos associats a cadascun dels 
equips de treball utilitzats en l'obra ( "qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball "). 
 
Per dur a terme aquest estudi detallat dels riscos presents i de les seves corresponents mesures preventives a aplicar, s'ha 
optat per realitzar un anàlisi causal basat en la Nota Tècnica de Prevenció 592: La gestió integral dels accidents de treball 
(I): Tractament documental i investigació d'accidents de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
Així es distingeixen quatre grans blocs de factors de risc: 
 
• Agent: instal·lacions, màquines, eines, equips ... 
• Entorn: ambient (agents físics, químics o biològics) i lloc de treball (ordre, neteja ...). 
• Treballador: aptitud i actitud del treballador per al control de la situació de risc. 
• Organització: organització del treball i gestió de la prevenció (formació, procediments de treball ...). 
 
Tota aquesta informació queda recollida en l’Annex 1: Fitxes d'Avaluació de Riscos i mesures preventives per equips de 
treball adjunt al present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 

6.3 Normes generals d’actuació a l’obra. 

 
1. Tot el personal accedirà i sortirà de l'obra pel lloc destinat per a això serà independent de l'accés de maquinària i 

vehicles en general. 
2.  Accedir als llocs de treball pels llocs previstos, prohibint terminantment el grimpat per tubs, encofrats ... 
3. Verificar que el lloc de treball està dotat de les proteccions col·lectives necessàries. En cas de no estar-ho, es 

donarà avís a l'encarregat de l'obra. 
4. Serà obligatòria la utilització dels equips de protecció individual indicats per a la realització de cada tasca i, en 

particular: 
• Ús del casc en tot moment, en tot el recinte de l'obra, excepte a les oficines i locals d'higiene i 

benestar. 
• Ús de calçat antilliscant de seguretat en tot moment i en tot el recinte de l'obra. 
• Ús de guants de seguretat (loneta, goma, PVC, de cuir ...) en dependència directa amb el tipus de 
treball que s'executi. 



 

      20 

 20 
 

• Ús de protecció ocular en tots aquells treballs en què es produeixi projecció de partícules (maneig de 
radial, serres circulars, martells trencadors, testos i piquetes, regatadores, processos de soldadura, 
pintura ...). 
• Ús d'arnès de seguretat, ancorat a un punt fort, per a tot treball amb possibilitat de caiguda de alçada 
superior a 2 m sense l'adequada protecció col·lectiva. 

5. Mantenir l'obra en bon estat d'ordre i neteja, evitant deixar acumulats materials, enderrocs, eines i restes de 
menjar a les zones de pas i prop de les obertures. 

6. Emprar endolls, bases ... per a alimentació elèctrica homologades i en bon estat. 
7. No utilitzar màquines o eines sense la deguda autorització expressa. 
8. Emprar fusta nova en la construcció de proteccions col·lectives, sense nusos trencadissos i de clivelles o 

esquerdes que alterin la seva capacitat resistent.  
9. No utilitzar elements estranys (bidons, revoltons, piles de materials ...) com a plataformes de treball o per a la 

confecció de bastides. 
10. No alterar ni retirar les proteccions col·lectives. Si es fes hauria d'utilitzar les mesures de protecció individual. 
11. No utilitzar la maquinària d'elevació per al transport de persones. 
12. Verificar que no hi hagi ningú treballant ni per sobre ni per sota en la mateixa vertical en realitzar treballs en 

alçada. 
13. Posar en coneixement de l'encarregat qualsevol antecedent de vertigen o por a l'altura. 
14. No hauran d'aixecar-se manualment càrregues de pes superior als 25 Kg. 
15. Emmagatzemar o apilar correctament, en posició estable i en llocs prèviament assenyalats els materials, equips i 

eines. 
16. Queda totalment prohibit tirar materials, enderrocs o eines des d'altura, pels buits de façana o dels forjats. 

 
 

6.4 Normes específiques d’actuació a l’obra. 
 

Inicialment, el projecte objecte del present estudi bàsic de seguretat i salut no contempla cap norma 
específica d’actuació a l’obra donat que no existeixen activitats que requereixin d’un tractament especial. 
En cas que durant el transcurs de les obres s’originessin treballs que requerissin de normes específiques 
d’actuació, caldrà definir-les i annexar-les al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.   
 
 

6.5 Aspectes generals de les proteccions col·lectives. 
 
Senyalització: 
 
El Real Decret 485/1997, del 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de caràcter general relatives a la 
senyalització de seguretat i salut en el treball, i concretament l’Article 4, ens indica que s’haurà d’utilitzar una senyalització 
de seguretat i salut a fi de:  
 

a) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.  
 
b) Alertar als treballadors quan es produeix una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 

protecció o evacuació.  
 
c) Facilitar als treballadors la localització i la identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

d’evacuació, d’emergència o de primers auxilis.  
 
d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.  
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Colors de seguretat: 
 

 

 
 

Senyals en forma de plafó: 
 
La forma i els colors d’aquests senyals vénen determinats per la seva tipologia. 
 
Els senyals s’han d’instal·lar a una alçada i en una posició apropiades en relació amb l’angle visual, tenint en compte 
possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte que s’hagi de senyalitzar o a l’accés a la zona de risc quan 
es tracti d’un risc general. 
 
El lloc d’emplaçament del senyal haurà d’estar ben il·luminat, ser accessible i fàcilment visible. 
 
Senyals lluminosos i acústics: 
 
La llum emesa pel senyal ha de provocar un contrast lluminós apropiat respecte el seu entorn, en funció de les condicions 
d’ús previstes. La seva intensitat haurà d’assegurar la percepció, sense produir enlluernament. 
Si un dispositiu pot emetre un senyal tant continu com intermitent, el senyal intermitent s’ha d’utilitzar per indicar un grau de 
perill més gran o una major urgència de l’acció requerida. 
El senyal acústic ha de tenir un nivell sonor superior a l’ambiental, de manera que sigui clarament audible, sense arribar a 
ser excessivament molest. 
Un senyal lluminós o acústic indica, quan es posa en funcionament, la necessitat de realitzar una determinada acció i s’ha 
de mantenir mentre persisteixi la situació de necessitat. 
 
Comunicacions verbals: 
 
La comunicació verbal s’estableix entre un emissor i un o diversos receptors, en un llenguatge format per textos curts, 
frases, grups de paraules o paraules aïllades, eventualment codificats. 
La comunicació verbal pot ser directa (utilització de la veu humana) o indirecta (veu humana o sintètica, difosa per un mitjà 
apropiat). 
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Senyals gestuals: 
 
Un senyal gestual ha de ser precís, senzill, ample, fàcil de realitzar i comprendre i clarament distingible de qualsevol altre 
senyal gestual. 
El conjunt de gestos codificats que s’inclouen no exclou que es puguin utilitzar altres codis. 
 
Senyalització de riscos: 
 
A més dels senyals d'advertència, prohibició, obligació, lluita contra incendis, salvament i socors, regulades al R.D. 485/97, 
sobre senyalització en els llocs de treball, s'utilitzen en les obres un conjunt de senyals, de les que es reprodueixen les 
d'utilització més freqüent: 
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Aquest tipus de senyalització es realitza mitjançant senyals en forma de plafó perquè en quedi garantida la bona visibilitat i 
comprensió. El cartell de senyalització general d’una obra és: 
 

 
 
 
Riscos de caigudes, topades i cops: 
 
Per la senyalització de desnivells, obstacles, riscos de caigudes de persones, xocs o cops es fa servir el senyal en forma de 
plafó 
ambdós complementàriament. 
 
Per delimitar zones de locals de treball on es presentin els riscos abans esmentats, s’utilitza un color de seguretat. 
Normalment, es delimita amb cintes de franges alternes verticals de colors blanc i vermell. 
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La senyalització per color de seguretat es realitza mitjançant franges alternes grogues i negres amb una inclinació 
aproximada de 45º.  
 

 
 
Les vies de circulació de vehicles han d’estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues pintades al terra d’un 
color ben visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del terra. 
 
 
Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i mescles perilloses  
 
Els recipients i canonades visibles que continguin productes als quals els sigui aplicable la normativa sobre comercialització 
de substàncies o mescles perilloses han de ser etiquetats de forma adequada. 
 
Les etiquetes s’han d’enganxar, fixar o pintar en llocs visibles dels recipients i de les canonades. 
 

 
 

En aquest cas, les etiquetes s’han de col·locar al llarg de la canonada, en nombre suficient i en els punts de risc especial 
(vàlvules, connexions...). 
 
L’etiquetatge pot ser substituït pels senyals d’advertència amb el mateix pictograma o símbol. Si no existeix senyal 
d’advertència equivalent, s’ha d’utilitzar el pictograma corresponent del Reglament de la Unió Europea núm. 1272/2008 
sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles perilloses, anomenat CLP (Classification, Labelling and 
Packaging). 
 
El Reglament CLP proporciona un model uniforme d’etiquetatge d’abast internacional que permet identificar clarament les 
substàncies i mescles perilloses. 
 
Des de l’1 de desembre de 2010 és obligatori etiquetar conforme al Reglament CLP per a substàncies, i des de l’1 de juny 
de 2015 és obligatori per a mescles. 
 
Les zones utilitzades per emmagatzemar quantitats importants de substàncies o mescles perilloses s’han d’identificar 
mitjançant els senyals d’advertència apropiats. L’emmagatzematge de diverses substàncies o mescles perilloses es pot 
indicar mitjançant el senyal d’advertència “perill en general”. 
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Equips de protecció contra incendis: 
 
Aquests equips han de ser de color vermell o predominantment vermell, i el seu emplaçament s’ha d’indicar mitjançant el 
color vermell o els senyals en forma de plafó relatius als equips de lluita contra incendis. 
 
Equips i mitjans de salvament i auxili: 
 
La senyalització per a la localització de les vies d’evacuació i dels equips de salvament o socors s’ha de realitzar mitjançant 
els senyals en forma de plafó corresponents. 
 
Situacions d’emergència: 
 
Per alertar d’aquest tipus de situacions s’ha d’utilitzar un senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació verbal. 
També es pot utilitzar una combinació d’aquests senyals. 
 
Maniobres perilloses: 
 
Aquest tipus de maniobres es guien o s’orienten mitjançant senyals gestuals, comunicacions verbals o formes combinades 
d’ambdues. 
 
 

6.6 Manteniment preventiu de la maquinària i els equips. 
 

• Col·locar la màquina en terreny planer.  
• Bloquejar les rodes o les cadenes.  
• Recolzar en el terreny l’equip articulat. Si per alguna causa major s’ha de mantenir aixecat, s’ha d’assegurar que 

aquest no pugui caure accidentalment.  
• Desconnectar la bateria.  
• No s’ha d’estar entre les rodes, sobre les cadenes o sota el braç.  
 
• Disposar en bon estat de funcionament i conèixer el maneig de l’extintor.  
• Conservar la màquina en un estat de neteja acceptable.  
• Deixar refredar el motor abans de retirar el tap del radiador.  
• Els mecànics que treballin en la mateixa màquina (si n’hi ha més d’1 a la vegada), hauran de conèixer el treball que 

realitzen els altres, avisant amb antelació i adequadament de qualsevol acció que pugui suposar un perill pels 
demés.  

• No netejar mai les peces amb gasolina. En locals molt ventilats es pot dur a terme.  
• No fumar.  
• Utilitzar guants fins i calçat de seguretat amb sola antilliscant.  
• No tallar ni soldar sobre d’un pneumàtic inflat.  
• L’oli a utilitzar en la maquinària serà l’indicat pel fabricant.  

 
 

6.7 Instal·lacions generals a l’obra. 
 
Serveis higiènics i vestuaris:  
 

a) Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats.  
 

Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que 
permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari, la seva roba de treball. 
 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple; Substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de treball 
s’haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.  
 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d’aquest apartat, cada treballador haurà de 
poder disposar d’un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes personals sota clau.  

 
b) Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes 

apropiades i en  nombre suficient.  
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Les dutxes hauran de tenir dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es pugui rentar sense 
obstacles i en adequades condicions d’higiene.  
 
Aquestes també hauran de disposar d’aigua corrent, calenta i freda. Quan, en relació al paràgraf primer d’aquest 
apartat, no siguin necessàries dutxes, hi hauran d’haver lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si 
fos necessària prop dels llocs de treball i dels vestuaris.  
 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre ells ha de ser fàcil.  
 

c) Els treballadors hauran de disposar en les proximitats dels seus llocs de treball dels locals de descans, dels vestuaris 
i de les dutxes o lavabos, i de locals especials equipats amb un número suficient de vàters i de lavabos.  

 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i vàters estaran separats per homes i dones, o s’haurà de preveure una utilització per 

separat dels mateixos.  
 
Menjador:  
 
Es construirà un local destinat exclusivament a menjador, il·luminat, ventilat i aclimatat adequadament. Estaran proveïts de 
taules i seients i sistema per escalfar el menjar. Es disposarà 1 aixeta a la pileta per cada 10 operaris o fracció. La seva 
superfície s'estima en 1,20 m2 per cada treballador. 
 
 

6.8 Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
 
La instal·lació elèctrica s’adaptarà en tots els seus elements al que especifica el "Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió ", Instruccions MI-BT-027 (2). Instal·lacions en locals mullats i MI-BT-028 (4). Instal·lacions temporals. Obres 
 
 
 

7.  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 

7.1 Revisions mèdiques en l’obra. 
 
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995), en el seu Article 22, estipula que l’empresari haurà de garantir als 
treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu treball. Aquesta 
vigilància només es podrà portar a terme amb el consentiment del treballador però s’exceptuaran, amb previ informe dels 
representants dels treballadors, els casos en els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per a avaluar els 
efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors, o per verificar si l’estat de salut d’un treballador pot 
constituir un perill per a ell mateix, pels demés treballadors o per altres persones relacionades amb l’empresa, o quan 
aquest estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial 
perillositat. 
 
Els resultats de tals reconeixements seran posats en coneixement dels treballadors afectats i mai podran ser utilitzats amb 
finalitats discriminatòries ni en perjudici del treballador.  
L’accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que portin a 
terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que es pugui facilitar a l’empresari o a altres persones sense 
coneixement exprés del treballador.  
El Real Decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, estableix en el seu Article 37.3 que els 
serveis que desenvolupin funcions de vigilància i control de la salut dels treballadors hauran de comptar amb un metge 
especialista en Medicina de Treball o Medicina d’Empresa i un ATS/DUE d’empresa, sense perjudici de la participació 
d’altres professionals sanitaris amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada.  
L’activitat a desenvolupar haurà d’abraçar:  
 

• Avaluació inicial de la salut dels treballadors després de la incorporació al treball o després de l’assignació de tasques 
específiques amb nous riscos per a la salut.  

 
• Avaluació de la salut dels treballadors que tornen al treball després d’una absència prolongada per motius de salut, 

amb la finalitat de descobrir els seus eventuals orígens professionals i recomanar una acció apropiada per a 
protegir als treballadors. I, finalment, una vigilància de la salut a intervals periòdics.  

 
• La vigilància de la salut estarà sotmesa a protocols específics o a altres mitjans existents en relació als factors de risc 

als que estigui sotmès el treballador. La periodicitat i contingut dels mateixos s’establirà per l’Administració, 
escoltades les societats científiques corresponents. En qualsevol cas, en l’historial clínic-laboral s’inclouran, la 
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descripció detallada del lloc de treball, el temps de permanència en el mateix i els riscos detectats, i les mesures 
preventives adoptades. Haurà de contenir, igualment, la descripció dels anteriors llocs de treball, els riscos 
presents en els mateixos i el temps de permanència en cadascun d’ells.  

 
• El personal sanitari del servei de prevenció, haurà de conèixer les malalties que es produeixin entre els treballadors i 

les absències al treball per motius de salut, per a poder identificar qualsevol possible relació entre la causa i els 
riscos per a la salut que es puguin presentar en els llocs de treball.  

 
• Aquest personal prestarà els primers auxilis i l’atenció d’urgència als treballadors víctimes d’accidents o alteracions en 

el lloc de treball.  
 
• L’Article 14 de l’Annex IV (Part A) del Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 

condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, indica les característiques que ha de reunir el 
lloc adequat per a la pràctica dels primers auxilis, que hauran d’instal·lar-se en aquelles obres en les que per la 
seva mida o tipus d’activitat així ho requereixin.  

 
 

7.2 Obligacions de formació per part de l’empresari. 
 
L’Article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals exigeix que l’empresari, en compliment del deure de protecció, 
haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, a la 
contractació i quan succeeixin canvis en els equips, tecnologies o funcions que desenvolupi.  
 
Tal formació estarà centrada específicament en el seu lloc o funció, i s’haurà d’adaptar a l’evolució dels riscos i a l’aparició 
d’altres de nous. Inclús s’haurà de repetir si es considera necessari. 
  
Aquesta formació s’haurà d’impartir, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball, o en el seu defecte, en altres 
hores però amb descompte en aquell temps invertit en la mateixa. Pot impartir-la l’empresa amb els seus propis mitjans o 
amb altres concertats, però el seu cost mai recaurà sobre els treballadors.  
 
Si es tracta de persones que van a desenvolupar en l’Empresa funcions preventives de nivells bàsics, intermedi o superior, 
el Real Decret 39/1997, del 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, indica (en els seus 
Annexos del III al VI) els continguts mínims dels programes formatius als que s’haurà de referir la formació en matèria 
preventiva. 

 
 
7.3 Farmaciola. 
 
En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas 
d’accident, i estarà a càrrec d’una persona capacitada designada per l’empresa constructora. La localització de la farmaciola 
estarà degudament indicada mitjançant plafó: 
 

 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es substituirà immediatament lo usat.  
 
El contingut mínim serà: Aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercromina, amoníac, cotó, gasa estèril, benes, 
esparadrap, antiespasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor i termòmetre 
clínic. 
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7.4 Assistència a accidentats. 
 
Es disposarà d’un cartell clarament visible en el qual s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels centres hospitalaris més 
pròxims, metges, ambulàncies, bombers, policia, etc., així com l’itinerari al centre assistencial més pròxim. Tot plegat 
quedarà reflectit en el Pla de Seguretat.  
 
Serà funció dels serveis de prevenció de l’empresa constructora, la prestació dels primers auxilis i l’execució dels plans 
d’emergència previstos per a aquests casos.  
 
A l’ingressar en l’empresa constructora, tot treballador haurà de ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual 
es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. 
 
 

7.5 Telèfons en cas d’emergència. 
 

EMERGÈNCIES   112 

Atenció sanitària    

 CONSULTORI LOCAL D’ISONA  973 66 41 05 

 Carrer Soledad núm. 26, 25650 Isona i Conca Dellà  

Atenció hospitalària   

 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS  973 65 22 55 

 Carrer de Pau Casals núm. 5, 25620 Tremp - Lleida  

 Ambulàncies – Emergències mèdiques  061 

Serveis Policials i Bombers   

 Mossos d’Esquadra (Tremp)  112 – 973 65 88 00 

 Bombers (Parc de Bombers Voluntaris d’Isona)  112  

 
 
 

8.  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT. 
 
El Real Decret 1627/1997 estableix disposicions mínimes i entre elles no figura, per l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
(E.B.S.S.), la de realitzar un Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació d’aquest Estudi. 
 
Els Costos de la Seguretat estan inclosos dins els preus unitaris de les partides d’obra a executar. Tenint en compte que l’EBSS 
és un document del Projecte i que aquest és un document contractual, es pot considerar que contractualment queda fixat que 
la Seguretat està inclosa en els preus d’obra. 
 
 
 

9.  TREBALLS POSTERIORS. 
 

L’apartat 3 de l’Article 6 del Reial Decret 1627/1.997 estableix que en l’Estudi Bàsic es contemplaran també les previsions 
i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors. 
 

 
Reparació, conservació i manteniment 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 
Proteccions Individuals 

 
 Caigudes al mateix nivell en sòls.  

 Caigudes d’altura per forats 
horitzontals. 

 Caigudes per forats en tancaments 

 Caigudes per relliscades 

 Reaccions químiques per productes de 
neteja i líquids de maquinària 

 

 Bastimentada, escales i demés 
dispositius provisionals adequats i segurs.  

 Ancoratges de cinturons fixats a la  
paret per a la neteja de finestres no 
accessibles. 

 Ancoratges de cinturons per a 
reparació de teulades i cobertes. 

 

 Casc de seguretat. 

 Ulleres contra impactes. 

 Roba de treball adequada. 

 Guants dielèctrics de baixa tensió. 

 Guants de cuir anti-tall per a maneig 
de material. 

 Botes de seguretat classe III. 
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 Contactes elèctrics per accionament 
inadvertit i modificació o deteriorament 
de sistemes elèctrics. 

 Explosió de combustibles mal 
emmagatzemats 

 Foc per combustibles, modificació 
d’elements d’instal·lació elèctrica o per 
acumulació de deixalles perilloses 

 Impacte d’elements de la maquinària, 
per despreniments d’elements 
constructius, per lliscament 
d’objectes, per trencaments deguts a 
la pressió del vent i per excés de 
càrrega  

 Contactes elèctrics directes i 
indirectes 
 

 Toxicitat de productes emprats en la 
reparació o emmagatzemats a l’edifici. 

 Vibracions d’origen intern i extern 

 Contaminació per soroll 
 
 

 Ancoratges per a politges per a hissat 
de mobles en mudances. 

 

 Botes d’aigua de treballs (en cas de 
ser necessàries). 

 Faixa de protecció lumbar (en cas de 
ser necessària). 

 Cinturons de seguretat i cables de 
longitud i resistència adequada per a 
netejadors de finestres. 

 Cinturons de seguretat i resistència 
adequada per a reparar teulades i 
cobertes inclinades. 

 

 
 
 

10.  OBLIGACIONS DEL PROMOTOR. 
 
Abans del inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan en l’execució de 
les obres intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
En la introducció del Real Decret 1627/1997 i en l’apartat 2 de l’Article 2 s’estableix que el contractista i el subcontractista 
tindran la consideració d’empresari als efectes previstos en la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Com que en les 
obres d’edificació és habitual l’existència de nombrosos subcontractistes, serà previsible l’existència del Coordinador en la 
fase d’execució. 
 
La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les responsabilitats. 
 
El promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent abans del començament de les obres, que es redactarà 
amb consideració a lo disposat a l’Annex III del Real Decret 1627/1997, i que s’haurà d’exposar a l’obra de forma visible i 
actualitzar-se si fos necessari. 
 
 
 

11.  COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
La designació del Coordinador en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra podrà recaure en la mateix persona. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

 Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que les empreses i personal actuant apliquin de manera coherent i 
responsable els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
durant l’execució de l’obra, i en particular, en les activitats a que es refereix l’Article 10 del Reial Decret 1627/1.997. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix. 

 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no sigui necessària la designació del Coordinador. 
 
 
 



 

      30 

 30 
 

12.  PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 
 
En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inicio de l’obra, elaborarà un Pla de Seguretat 
i Salut en el que es analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en 
funció del seu propi sistema d’execució d’obra. En aquest Pla s’inclourà, en el seu cas, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en aquest Estudi Bàsic. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de la mateixa, de 
l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però que sempre 
amb l’aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li 
atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 
 
Els que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses que intervenen en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera 
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla estarà en l’obra a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
 
 
 

13.  OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES. 
 
El contractista i subcontractistes estaran obligats a: 
 
1.  Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals i en 

particular: 
 

 El manteniment de l’obra en bon estat de 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 de diferents materials i la utilització de medis auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de les obres, 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 de materials, en particular si es 
tracta de matèries perilloses.  

 L’emmagatzematge i evacuació de residus i escombraries. 

 La recollida de materials perillosos utilitzats. 

 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
 

2.  Complir i fer complir al seu personal l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 
3.  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions sobre coordinació de 

les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les 
disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 

4.  Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin 
d’adoptar en el que es refereixi a seguretat i salut. 

5.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

 
Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i en el relatiu a les obligacions que li 
corresponguin directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. A més respondran solidàriament 
de les conseqüències que es derivin del incompliment de les mesures previstes en el Pla. 
 
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als subcontractistes.   
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14.  OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
 
Els treballadors autònoms estan obligats a: 
 
1.  Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

particular: 
  

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 L’emmagatzematge i evacuació de residus i escombraries. 

 La recollida de materials perillosos utilitzats. 

 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als distints treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
 
2.  Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada 
que s’hagués establert. 

  
4.  Complir amb les obligacions establertes per als treballadors a l’Article 29, apartats 1 i 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
  
5.  Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat al Reial Decret 1215/ 1.997. 
  
6.  Triar i utilitzar equips de protecció individual en els terminis previstos al Reial Decret 773/1.997. 
  
7.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut. 
 
Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert al Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
 

15.  LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 
 
En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d’Incidències que 
constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional al que pertany el tècnic que hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els 
contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses que intervenen, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques 
competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix. 
 
(Només es podran fer anotacions en el Llibre d’Incidències relacionades amb el compliment del Pla). 
 
Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, el Coordinador estarà obligat a trametre en el termini de vint-i-quatre 
hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. Igualment notificarà 
aquestes anotacions al contractista i als representants dels treballadors. 
 
 
 

16.  PARALITZACIÓ DELS TREBALLS. 
 
Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, s’observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al 
contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc 
greu imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 
 
Donarà compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es 
realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als subcontractistes i/o autònoms afectats de la 
paralització i als representants dels treballadors. 
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17.  DRETS DELS TREBALLADORS 
 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible de 
totes les mesures que s’hagin d’adoptar en lo que es refereix a la seva seguretat i salut en l’obra.  
 
Quan sigui necessari, i tenint en compte el nivell de risc i la importància de l’obra, s’haurà de desenvolupar amb l’adequada 
coordinació de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 39 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals la consulta i participació dels treballadors o dels seus representants en les empreses que exerceixin les seves activitats 
en el lloc de treball.  
 
Es facilitarà una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i 
seguiment, pel contractista als representants dels treballadors en l’obra. 
 
 
 

18.  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D’APLICAR-SE EN LES 
OBRES. 
 
Les obligacions previstes en les tres parts de l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de 
l’activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
 
 
 

A Solsona, març de 2020. 

 
 
 
 
 

Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 
FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 
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ANNEX I. FITXES D’AVALUACIÓ DE RISCOS PER EQUIPS DE TREBALL. 
 
 
RADIAL 

Descripció: màquina portàtil molt versàtil, emprada normalment per realitzar talls en materials, accionada 
generalment per energia elèctrica o aire comprimit. 

Exemple: segons el disc que es munti, possibilita realitzar treballs de trossejament o tall, rebarbado, desbast, 
polit, polit, ranurat ... i treballar més sobre gran diversitat de materials com metalls, formigó, pedra, 
fibrociment, fusta ... 

RISCOS 

• Talls 
• Abrasions 
• Contacte elèctric 
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 

• Inhalació de pols 
• Soroll 
• Vibracions 
• Altres riscos 

AGENT 

• Utilitzar radial que disposi de doble aïllament. 
• Utilitzar el disc de tall adequat al material a tallar. 
• Canviar el disc quan estigui gastat. 
• Mantenir el cable de la màquina en bon estat. 
• No abandonar la màquina fins que el disc es troba aturat completament. 
• Considerar que els metalls tallats majoritàriament poden presentar arestes tallants, rebaves ... 
amb el consegüent risc de tall. 
• La màquina ha d'estar proveïda de "dispositiu d'home mort". 
• Vigilar l'estat del quadre elèctric de l'obra i l'existència d'interruptor diferencial. 
• Utilitzar radials amb el marcatge CE. 

ENTORN 

• Quan es treballi en presència d'aigua, utilitzar preses de corrent estanques. 
• Posar-se d'esquena al vent. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Tenir en compte que els materials acabats de tallar poden estar a altes temperatures, amb el 
consegüent risc per contacte tèrmic, d'incendi o explosió. 

TREBALLADOR 

• Ús de protectors auditius. 
• Utilitzar ulleres antiprojeccions. 
• Ús de guants de seguretat. 
• Ús de mascareta contra la pols. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• No treure el protector del disc. 
• No polir amb la cara anterior del disc. 
• Tallar amb el disc col·locat en perpendicular a la peça. 
• Desconnectar la màquina del corrent en les operacions d'ajust o canvi del disc. 
• Abans d'aplicar el disc gira'l en buit. 

ORGANITZACIÓ 

• No molestar ni distreure els companys que estiguin tallant. 
• Subjectar les peces amb mecanismes adequats. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin la radial. 
• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
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REGATADORA ELÈCTRICA 

Descripció: màquina portàtil molt versàtil, emprada normalment per realitzar talls en materials, accionada 
generalment per energia eléctric 

Exemple: segons el disc que es munti, possibilita realitzar treballs de trossejament o tall, rebarbat 

RISCOS 

• Contacte elèctric. 
• Cops, talls i atrapaments per òrgans 
mòbils. 
• Projecció de partícules. 
• Vibracions. 

• Sobreesforços. 
• Ambient pulvígeno. 
• Soroll. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Utilitzar maquinària que disposi de doble aïllament. 
• Mantenir el cable de la màquina en bon estat. 
• No abandonar la màquina fins que el disc es troba aturat completament. 
• La màquina ha d'estar proveïda de "dispositiu d'home mort". 
• Vigilar l'estat del quadre elèctric de l'obra i l'existència d'interruptor diferencial. 
• Utilitzar regatadores amb el marcatge CE. 
• Si és possible la màquina ha de disposar d'un sistema d'extracció localitzada. 
• En altura treballar pujat en plataformes de treball, estables, d'amplada mínima de 60 cm i 
amb la protecció reglamentària. 

ENTORN 
• Mullar la zona a tallar prèviament per disminuir la formació de pols. 
• Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de treball i les zones de pas. 

TREBALLADOR 

• Ús d'ulleres antiprojeccions. 
• Utilitzar protecció auditiva. 
• Ús de guants protectors. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Ús de casc de seguretat. 
• No posar en cap cas fora de servei la carcassa protectora de disc. 
• Desconnectar la màquina del corrent en les operacions d'ajust o canvi de discos. 
• Abans de connectar la màquina a la presa de corrent, comprovar estat de la carcassa i del 
disc, que serà substituït immediatament si presenta fissures, trencaments o la manca d'alguna 
dent. 
• En cap cas deixar la màquina recolzada a terra connectada a la xarxa elèctrica. 

ORGANITZACIÓ 

• No molestar ni distreure els companys que estiguin "fregant". 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin la regatadora. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• La connexió a la presa de corrent es realitzarà mitjançant clavilla estanca. Mai serà amb fil nu. 
• L'alimentació elèctrica es realitzarà a través del quadre auxiliar, en combinació amb el quadre 
general, mitjançant mànega antihumitat. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
• En treballs de reforma, assegurar-se que totes les conduccions (aigua, electricitat, gas, ...) estan 
fora de servei. 
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SERRA DE DISC 

Descripció: equip de treball utilitzat per al tall de peces de fusta, format per una taula i un disc de serra fixa i 
accionat per un motor elèctric. 

Exemple: formació dels encofrats en la fase d'estructura, taulers, rolls, falques, llistons ... 

RISCOS 

• Talls i / o amputació. 
• Atrapaments. 
• Projecció de partícules. 
• Cops per retrocessos de la fusta. 
• Sobreesforços. 

• Contacte amb energia elèctrica. 
• Sorolls. 
• Inhalació de partícules. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Mantenir el cable de la màquina en bon estat. 
• Canviar el disc quan estigui gastat. 
• La màquina ha de tenir botó d'atur i tall d'energia en cas d'emergència. 
• Vigilar l'estat del quadre elèctric de l'obra i l'existència d'interruptor diferencial. 
• Utilitzar serres de disc amb marcatge CE. 
• La connexió a la presa de corrent es realitzarà mitjançant clavilla estanca. Mai serà amb fil nu. 
• Deuen portar sistema de "frenada de disc", mitjançant el qual es redueix dràsticament el 
moviment d'inèrcia del mateix. 
• La distància entre el ganivet divisor i el disc ha de ser inferior a 1 cm. 

ENTORN 

• Quan es treballi en presència d'aigua, utilitzar preses de corrent estanc. 
• Netejar la fusta de claus, ciment i altres partícules que pogués contenir. 
• Situar la taula sobre una base ferma i anivellada, situada fora de la zona d'escombrat de 
càrregues suspeses i de zones de pas. 
• Posar-se d'esquena al vent. 

TREBALLADOR 

• Ús de protectors auditius per a exposicions una mica prolongades. 
• Utilitzar ulleres anti-impacte. 
• No utilitzar guants de seguretat. 
• Ús de màscares antipols. 
• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Utilitzar un empenyedor per al tall de peces petites. 
• Subjectar la peça amb força i de forma adequada. 
• No treure ni manipular el protector de la màquina. 
• Quan es netegi la màquina desconnectar-la de la xarxa elèctrica. 
• Abans de començar a tallar, treure anells, cadenes ... de les mans. 

ORGANITZACIÓ 

• Demanar ajuda a un company quan haguem de tallar peces llargues i / o pesades. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
• No molestar ni distreure els companys que estiguin tallant. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin la serra de disc. 
• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
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FORMIGONERA 

Descripció: equip de treball consistent en un dipòsit rotatori on es barregen els ingredients del formigó: àrids de 
diferent granulometria, ciment i aigua. 

Exemple: execució de formigó en massa, morters de diverses característiques ... 

RISCOS 

• Projecció de partícules. 
• Incendi i / o explosió. 
• Atrapaments amb elements mòbils de la 
màquina. 
• Sobreesforços. 

• Contactes elèctrics. 
• Contacte amb substàncies càustiques i / o 
corrosives (ciment). 
• Sorolls. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• La màquina ha de disposar de botó d'aturada en cas d'emergència. 
• La formigonera ha de disposar de fre de basculació del bombo. 
• Les parts mòbils de la formigonera com pinyons, corretges han d'estar protegides. 
• Vigilar l'estat del quadre elèctric de l'obra i l'existència d'interruptor diferencial. 
• Utilitzar formigoneres amb el marcatge CE. 
• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega antihumitat i clavilla 
estanca, mai amb fil nu. 
• Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic. 
• Assegurar la connexió i comprovar periòdicament el correcte funcionament de la presa a 
terra. 

ENTORN 

• Situar la formigonera sobre una base ferma i anivellada, situada fora de les zones de pas. 
• Evitar la presència de cables elèctrics per terra, col·locar-los per l'aire. 
• A la via pública, aquesta activitat s'ha d'aïllar degudament de les persones o vehicles. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc protector. 
• Utilitzar protectors auditius per a un ús prolongat de la formigonera. 
• Utilitzar ulleres de seguretat. 
• Ús de guants contra agressions químiques. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Deixar distància de seguretat en el palejat. 
• No introduir la pala dins de la formigonera. 

ORGANITZACIÓ 

• És necessària formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat prèvia desconnexió de la 
xarxa elèctrica. 
• Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades 
totes les tapes i carcasses protectors. 
• No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 
• fer manteniments periòdics. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin la formigonera. 
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MAQUINILLO 

Descripció: màquina molt utilitzada en construcció per a l'elevació de càrregues de petit pes. L'hissat es realitza 
mitjançant un motor elèctric que actua sobre un cable acerat. 

Exemple: elevació de tot tipus de càrregues relativament poc pesades. 

RISCOS 
• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Despreniment de càrregues suspeses. 
• Contacte amb energia elèctrica. 

• Sobreesforços. 
• Atrapaments. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• El maquinillo ha d'estar ancorat de forma correcta, amb els seus elements de subjecció en 
perfecte estat (no utilitzar contrapesos). 
• No sobrecarregar la màquina. Respectar la càrrega màxima autoritzada pel fabricant. 
• Utilitzar maquinillos amb marcatge CE. 
• El buit d'accés de càrregues disposarà de barana a una alçada mínima de 90 cm amb llistó 
intermedi i sòcol. 
• El maquinillo ha de comptar amb limitador de recorregut, ganxo amb balda de seguretat i 
carcassa protectora. 
• Utilitzar només connexions elèctriques amb marcatge CE, aïllament i presa a terra. 
• Realitzar sempre les connexions elèctriques del maquinillo amb una mànega antihumitat, 
connectada als diferencials del quadre elèctric. 

ENTORN 

• Senyalitzar i abalisar la zona de càrrega i descàrrega, impedint que circulin persones per la seva 
vertical. 
• Instal·lar un senyal de "PERILL CÀRREGA SUSPESA" Al costat de la zona de seguretat de 
càrrega i descàrrega. 
• Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de treball i en les zones de pas generals. 
• Mantenir una bona il·luminació de la zona de treball. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Ús d'arnès anticaiguda per als operaris que utilitzen el maquinillo quan hagin de recollir la 
càrrega i no hagi protecció col·lectiva davant el risc de caiguda en alçada. 
• Guants contra riscos mecànics. 
• Amarrar l'arnès a un punt fix i independent de la màquina. 
• Prendre les mesures necessàries per recollir la càrrega de manera adequada, sense realitzar 
sobreesforços. Si cal, demanar ajuda a un company. 
• No llençar en oblic o deixar càrregues suspeses amb la màquina parada. 
• No modificar ni retirar els mecanismes de seguretat de la màquina. 

ORGANITZACIÓ 

• Inspeccionar tots els accessoris i elements de seguretat, cables, cadenes, eslingues, estrops i 
altres mitjans auxiliars, en començar la jornada de treball. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin el maquinillo. 
• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Emprar preses de corrent adequades al connector. Procurar mantenir-la en bones condicions. 
• Realitzar el manteniment amb la màquina parada i desendollar. 
• Vigilar en tot moment el desplaçament de la càrrega. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
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EQUIP ELÈCTRIC DE SOLDADURA 

Descripció: equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura caracteritzat perquè salta l'arc elèctric 
entre la peça a soldar sotmesa a un dels pols de la font d'energia i l'elèctrode que es troba 
connectat a l'altre pol. 

Exemple: execució d'estructures metàl·liques, treballs de serralleria, estructures lleugeres ... 

RISCOS 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Cops contra objectes immòbils. 
• Projecció de partícules. 
• Contactes tèrmics. 
• Contactes elèctrics. 

• Sobreesforços 
• Exposició a radiacions. 
• Explosions i incendis. 
• Exposició a fums i gasos tòxics. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Tant el grup de soldadura com la peça a soldar han d'estar amb presa de terra. 
• Les pinces portaelectrodes seran completament aïllants. 
• Disposar el limitador de tensió de buit de 24 V com a màxim en el circuit de soldadura. 
• Utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE. 
• Realitzar la connexió o subministrament elèctric amb mànega antihumitat. 

ENTORN 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• En els treballs en zona humida o mullada, treballar amb tensions de seguretat. 
• Preveure la presència d'extintors en zones amb especial risc d'incendi. 
• Prohibit treballar en condicions climatològiques adverses de vent fort i pluja. 
• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
• Es prohibeixen els treballs de soldadura i tall en locals on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles. 

TREBALLADOR 

• Utilitzar roba de treball de llana o cotó ignífug. 
• Utilitzar una pantalla facial amb protector amb filtre que protegeixi de la projecció violenta de 
partícules i de les radiacions de la soldadura. 
• Ús d'arnès anticaiguda en cas d'absència de protecció col·lectiva. 
• Utilitzar guants aïllants de la calor. 
• Utilitzar protecció auditiva en treballs previs de preparació de superfícies a soldar. 
• Abans de començar a soldar, comprovar que la careta o pantalla no té escletxes que deixin 
passar la llum, i que el vidre sigui adequat a la intensitat o diàmetre de l'elèctrode. 
• Utilitzar ulleres antiprojeccions o pantalla transparent en el picat o raspallat d'escòries de la 
soldadura. 
• Utilitzar calçat de seguretat aïllant en treballs sobre elements metàl·lics. 
• Abans d'iniciar la soldadura, es comprovarà la connexió a terra. 
• No canviar els electrodes sense guants, amb guants mullats, o sobre una superfície mullada. 
• No treballar amb la roba bruta per greix, dissolvent o altres substàncies inflamables. 
• No tocar peces recentment soldades. 
• No refredar els elèctrodes submergint-los en aigua. 
• No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 

ORGANITZACIÓ 

• Formació especifica als treballadors que utilitzen aquests equips. 
• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d'oli o combustible que hi 
pugui haver. 
• Desconnectar l'equip de soldadura en pauses d'una certa durada. 
• Les operacions de neteja i manteniment es faran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica. 
• Substituir immediatament les eines en mal estat. 
• fer manteniments periòdics d'aquests equips. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin aquest equip. 
• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
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DUMPER 

Descripció: equip de treball destinat al transport de materials lleugers dotats d'una caixa, tremuja o bolquet 
basculant per a la seva càrrega. 

Exemple: aquesta denominació comprèn una àmplia gamma de vehicles que es classifiquen segons la seva 
càrrega útil. 

RISCOS 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Cops i contactes amb elements mòbils de 
la màquina. 
• Atrapaments per bolcada de màquines. 
• Contactes amb energia elèctrica. 
• Vibracions. 

• Explosions i incendis. 
• Atropellaments, cops i xocs contra vehicles. 
• Exposició a pols. 
• Sorolls. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Disposar de cabina antibolcada (ROPS) i cabina antiimpacte (FOPS). 
• No transportar peces que sobresurtin de la tremuja. 
• No utilitzar el dúmper per al transport de persones. 
• No sobrecarregar la capacitat de càrrega del dúmper. 
• S'ha de disposar d'avisador lumínic de tipus rotatori. 
• Ha d'estar dotat de senyal acústic de marxa enrere. 
• No fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball. 

ENTORN 

• Anivellar l'àrea de treball. 
• Circular amb precaució i respectant la senyalització corresponent. 
• En cas de mala visibilitat, demanar ajuda a un senyalista. 
• Romandre fora del radi d'acció de la màquina. 
• En presència d'ambient pulvígeno, regar la zona de forma constant i habitual. 
• Disposar de vies de circulació independents per a personal i maquinària. 
• Instal·lar topalls a la vora de talussos, rases ... 

TREBALLADOR 

• Utilitzar l'armilla reflectant per ser visibles amb més facilitat. 
• Utilitzar el casc de seguretat. 
• Ús dels protectors auditius en cas d'ús prolongat. 
• Utilitzar botes de seguretat. 
• Pujar i baixar del dúmper únicament per l'accés previst pel fabricant. 
• Mantenir nets els accessos, els agafadors i escales. 
• Proveir sempre amb el motor aturat i el fre de mà posat. 
• Utilitzar el cinturó de seguretat. 
• Pujar i baixar del dúmper únicament per l'accés previst pel fabricant, i quan aquest 
estigui aturat del tot. 
• No utilitzar el telèfon mòbil quan es condueixi la màquina. 

ORGANITZACIÓ 

• Disposar d'extintor d'incendis al vehicle. 
• No fumar durant el repostatge de la màquina, ni en realitzar el seu manteniment. 
• Rotar els llocs del personal per reduir les hores d'exposició. 
• Cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada i tingui la formació i informació 
específica adequada. 
• És obligat tenir el carnet B de conduir si la màquina circula per una via pública. 
• Parar atenció al manteniment dels sistemes d'amortiment de la màquina. 
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GRUA PLOMA 

Descripció: màquina d'elevació acoblada a un camió, de funcionament discontinu, destinada a elevar i distribuir 
les càrregues per mitjà d'un ganxo suspès d'un cable o de qualsevol altre accessori d'aprehensió. 

Exemple: existeixen múltiples tipus de grues en funció dels seus pesos i llargs de ploma. 

RISCOS 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes. 
• Cops contra objectes immòbils. 
• Cops i contactes amb elements mòbils de 
la màquina. 

• Atrapaments. 
• Explosions i incendis. 
• Atropellaments, cops i xocs amb o contra 
vehicles. 
• Soroll i vibracions. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Les politges, engranatges i el tambor de enrrollamiento estaran protegits per un bastidor metàl·lic 
de protecció que permeti la visió del correcte enrrollamiento del cable. 
• S'instal·laran punts forts de seguretat en la qual ancorar el fiador de l'arnès anticaigudes dels 
operaris encarregats de rebre la càrrega en alçada. 
• La màquina ha de portar avisador lumínic de tipus rotatori. 
• La grua ha d'estar dotada d'senyal acústic de marxa enrere. 
• Mantenir al dia la ITV, inspecció tècnica de vehicles. 
• En cap cas, s'han d'elevar càrregues superiors a la màxima admesa pel fabricant de la grua. 
• Per treballar amb el camió grua, aquest ha d'estar ben recolzat i assentat sobre el terreny, 
estenent els gats adequadament. 

ENTORN 

• Evitar utilitzar la grua en proximitat de línies elèctriques aèries o deixant les adequades distàncies 
de seguretat en funció de la tensió de la línia. 
• Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de treball i les zones de pas generals. 
• Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i de baixa resistència mecànica. 
• Evitar sobrevolar amb la càrrega al personal de l'obra i les zones de pas. No es realitzaran treballs 
dins del radi d'acció de les càrregues suspeses. 
• L'operador de la grua tindrà sempre a la vista la càrrega suspesa. Si no fos possible, les 
maniobres seran auxiliades per un senyalista. 

TREBALLADOR 

• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Ús de casc de seguretat. 
• No utilitzar el telèfon mòbil si no és que es disposi de mans lliures. 
• Mantenir nets els retrovisors, els parabrises i miralls, assegurant la màxima visibilitat. 
• Pujar i baixar del camió únicament per l'escala prevista pel fabricant, utilitzant els esglaons i 
agafadors proveïts per a tal fi i sempre de cara a la màquina. 
• A l'd'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la grua responen correctament i 
estan en perfecte estat: cables, frens, pneumàtics, etc. 
• La càrrega s'elevarà verticalment i de forma lenta, en cap cas mitjançant traccions esbiaixades o 
obliqües. En cas necessari, s'utilitzaran cordes de guia. 
• Utilitzar l'armilla reflectant per ser visibles amb més facilitat. 
• Quan es manipulin càrregues, utilitzar guants contra riscos mecànics. 

ORGANITZACIÓ 

• En cap cas es farà servir la grua com a mitjà de transport de persones. 
• Els desplaçaments dins de l'obra es realitzaran amb el braç plegat i immobilitzat. 
• Disposar de la deguda formació per a l'ús i maneig d'aquest tipus de màquines. 
• Seguir les següents instruccions del fabricant 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
• No s'ha d'abandonar la màquina amb una càrrega suspesa o amb el braç estès. 
• Realitzar inspeccions regulars de l'estat de seguretat dels cables d'hissat de la grua. 
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EINES MANUALS 

Descripció: estris o equips de treball, utilitzats generalment de manera individual i que únicament requereixen 
per al seu funcionament l'esforç físic del treballador. 

Exemple: hi ha multitud d'eines adaptades als diferents treballs d'obra, facilitant així l'execució dels mateixos. 

RISCOS 

• Caiguda d'objectes per manipulació. 
• Caiguda d'objectes despresos. 
• Trepitjades sobre objectes. 
• Talls. 

• Cops per objectes o eines. 
• Projecció de partícules. 
• Sobreesforços. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Les eines manuals estaran construïdes amb material resistent i estaran lliures d'olis, greixos i 
altres substàncies lliscants. 
• Selecciona l'eina adequada al tipus de treball que s'hagi de realitzar. 
• No sobrepassar les prestacions per a les que estan dissenyades. 
• En treballs en què hi hagi risc de contacte elèctric utilitzar eines dielèctriques. 

ENTORN 
• No emmagatzemar o abandonar les eines en passadissos, escales, ni en llocs elevats. 
• Comprovar que la superfície de treball estigui ordenada i no relliscosa. 

TREBALLADOR 

• Ús d'ulleres antiimpacte. 
• Utilitzar guants de seguretat. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• No molestar ni distreure els companys que estiguin treballant amb una eina. 
• Vigilar que el mànec aïllant de les eines estigui en bon estat. 
• No llançar-les eines entre companys. 
• Subjectar la peça amb la qual s'està treballant amb força i de forma adequada. 
• Mantenir els colzes a prop del cos i les nines rectes. 

ORGANITZACIÓ 

• Formar i informar els treballadors sobre com funciona cada eina i la forma d'utilitzar-la. 
• No utilitzar-les per a fins diferents als previstos. 
• No porteu eines a les butxaques oa les mans. Portar-les en caixes o maletes porta eines, amb les 
parts punxants protegides. 
• Efectuar rotacions dels llocs de treball sempre que sigui possible. 
• Abans d'utilitzar una eina, comprovar que estigui en bon estat. 
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MARTELL PICADOR 

Descripció: equip de treball de connexió elèctrica, amb mecanisme de colpeig per accionament pneumàtic. 

Exemple: martell picador: utilitzat per cisellar i arrencar formigó, fonaments i ferms de carrers, per compactar, 
piconar i compactar en la fabricació de peces. Martell perforador: amb útils giratoris i percussor 
incorporat per realitzar perforacions. 

RISCOS 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes per manipulació. 
• Cops per objectes o eines. 
• Projecció de partícules. 

• Sobreesforços. 
• Exposició a pols. 
• Sorolls i vibracions. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Netejar els possibles vessaments d'oli o combustible que hi pugui haver, abans de començar a 
treballar. 
• Previ a l'inici dels treballs, s'ha d'inspeccionar el terreny (o elements estructurals) per detectar la 
possibilitat de futurs despreniments per la vibració transmesa. 
• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
• Posada a terra del quadre elèctric o grup electrogen del que s'alimenti el martell i ús de doble 
aïllament. 
• Instal·lar plataformes auxiliars adequades, amb barana de protecció perimetral per a treballs a 
més de dos metres d'altura. 
• Deixar fora de servei totes aquelles instal·lacions que es puguin veure afectades en treballar amb 
aquestes màquines. 

ENTORN 

• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
• Realitzar aquests treballs en horari que provoqui les menors molèsties a terceres persones. 
• Mantenir un radi de seguretat al voltant d'aquesta activitat. 
• Assegurar la correcta il·luminació de la zona de treball. 

TREBALLADOR 

• Utilitzar el martell amb les dues mans de forma segura. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• Utilitzar arnès de seguretat anticaiguda ancorat a un punt fort, si no hi ha protecció col·lectiva que 
elimini aquest risc. 
• No treballar sobre murs, pilars o sortints. 
• Utilitzar guants, canelleres o faixa lumbar antivibratòria. 
• Ús de guants de protecció. 
• Utilitzar protectors auditius. 
• Ús d'ulleres antiprojeccions. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Utilitzar mascareta contra la pols. 
• No recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que aquest pot lliscar i caure. 
• No fer esforços de palanca amb el martell en funcionament. 

ORGANITZACIÓ 

• Han de ser reparats per personal autoritzat. 
• No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 
• No deixar els martells clavats en els materials que s'han de trencar. 
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o extreure la bateria, quan no s'utilitzi. 
• fer manteniments periòdics del martell 
• Emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas, i preferiblement en el 
seu embalatge original. 
• Fer les operacions de neteja i manteniment prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica o 
bateria. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin aquest equip de treball. 
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COMPRESSOR 

Descripció: equip de treball la missió consisteix a produir un cabal d'aire a una determinada pressió segons les 
necessitats de les màquines que ha d'accionar. 

Exemple: els tipus de compressors responen a la capacitat dels mateixos de crear pressions de sortida 
diferents en funció de cada aparell. 

RISCOS 

• Cops contra objectes immòbils. 
• Atrapaments. 
• Contactes tèrmics. 
• Contactes amb energia elèctrica. 
• Vibracions.  

• Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos. 
• Sorolls. 
• Altres riscos. 

 

AGENT 

• El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal 
i amb les rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. 
• Proveir combustible amb el motor aturat i fred, evitant així risc d'incendis o explosions. 
• Utilitzar compressors amb el marcatge CE. 
• Utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancats. 

ENTORN 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
• Situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les excavacions. 
• A la via pública, aquesta activitat s'ha d'aïllar degudament de les persones o vehicles. 
• Situar el compressor en zones habilitades de manera que s'evitin zones de pas o zones massa 
properes a l'activitat de l'obra. 
• Sempre que sigui possible, situar el compressor en zones prou ventilades (si cal recórrer a 
ventilació forçada). 
• No realitzar treballs ni deixar combustible prop del seu tub d'escapament. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc de seguretat. 
• En alguns casos utilitzar protectors auditius: taps o auriculars. 
• Ús de guants contra agressions d'origen tèrmic. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Intentar evitar la inhalació dels vapors del combustible. 
• Assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i carcasses protectors, abans de posar-lo en 
funcionament. 

ORGANITZACIÓ 

• Donar formació específica als treballadors per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Netejar els possibles vessaments d'oli o combustible que hi pugui haver, abans de començar a 
treballar. 
• Col·locar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s'uneixin 
diversos tipus de soroll. 
• Assegurar la connexió i comprovar periòdicament el correcte funcionament de la presa a terra. 
• Han de ser reparats per personal autoritzat. 
• No realitzar treballs de manteniment amb el compressor en funcionament. 
• Revisar periòdicament tots els punts d'escapament del motor. 
• fer manteniments periòdics d'aquests equips. 
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TREPANT PORTÀTIL 

Descripció: eina elèctrica destinada a perforar diferents materials 

Exemple: execució de trepants en fusta, metalls, formigó, materials sintètics ... 

RISCOS 

• Caiguda d'objectes per manipulació. 
• Cops i contactes amb elements mòbils de 
la màquina. 
• Cops per objectes o eines. 
• Projecció de partícules. 
• Sobreesforços. 

• Contactes amb energia elèctrica. 
• Exposició a substàncies nocives o tòxiques. 
• Exposició al sorolls. 
• Vibracions. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Utilitzar trepants amb el marcatge CE. 
• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
• Escollir l'accessori més adequat per a cada aplicació. 
• Ha de disposar d'empunyadura auxiliar per a una millor subjecció i d'interruptor amb fre d'inèrcia, 
de manera que en deixar de prémer s'aturi la màquina de manera automàtica. 

ENTORN 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. Disposar-los de forma aèria 
sempre que sigui possible. 
• Assegurar en el possible, que no hi hagi instal·lacions ocultes en les zones a perforar. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar protectors auditius en cas d'excessiva exposició. 
• Utilitzar ulleres antiprojeccions. 
• Quan sigui procedent, ús de mascaretes antipols. 
• Guants contra agressions mecàniques i vibracions. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Evitar entrar en contacte amb les parts giratòries de la màquina. 
• Realitzar aquestes operacions amb equilibri estable, donant suport fermament els dos peus a 
terra. 
• No estirar el cable per desendollar. 
• Fer el canvi de les broques amb l'equip aturat i desendollat. 

ORGANITZACIÓ 

• Han de ser reparats per personal autoritzat. 
• Efectuar les operacions de neteja i manteniment prèvia desconnexió de l'aparell de la xarxa 
elèctrica o de la bateria. 
• Escollir la broca adequada per al material que s'hagi de foradar. 
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o extreure la bateria, quan no s'utilitzi. 
• fer manteniments periòdics d'aquests equips. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i preferiblement amb el 
seu embalatge original. 
• Estar format en l'ús i maneig d'aquest equip. 
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ESCALA DE MÀ 

Descripció: equip de treball, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paral·leles o lleugerament 
convergents unides a intervals per travessers i que serveix perquè una persona pugi o baixi d'un 
nivell a un altre. És de poc pes i es pot transportar amb les mans. 

Exemple: de fusta, metàl·liques o de fibra. 

RISCOS 
• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Caiguda d'objectes. 
• Sobreesforços. 

• Cops contra objectes immòbils. 
• Atrapaments. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Emprar únicament escales amb marcatge CE. 
• Subjectar la part superior de l'escala a l'estructura. 
• No utilitzar escales de mà en els treballs propers a obertures, forats d'ascensor, finestres o 
similars, si no es troben prou protegits. 
• Està prohibit el transport o manipulació de càrregues des d'escales de mà quan el seu 
pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 
• Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior. 
• Assegurar l'estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport sòlids i 
estables. 
• Han de disposar d'elements antilliscament a la base. 
• Les escales de fusta han de tenir travessers d'una sola peça, encasellats, sense defectes ni 
nusos. 
• Les escales metàl·liques han de tenir travessers d'una sola peça sense deformacions o 
protuberàncies i la junta s'ha de realitzar mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat. 
• Les escales de tisora han d'estar dotades d'un tensor de seguretat. 
• Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera 
que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada. 

ENTORN 

• Inspeccionar el lloc de suport de l'escala per evitar contactes amb cables elèctrics, canonades, 
etc. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• És prohibit el pas de persones sota l'escala. 

TREBALLADOR 

• Ús del casc de seguretat. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Dotar al treballador d'arnès anticaiguda, quan l'alçada de treball supera els 3,5 m d'alçada i els 
treballs que s'han de realitzar requereixin moviments o esforços perillosos per a la seva estabilitat. 
• Posar-les en un angle aproximat de 75º respecte a l'horitzontal. 
• Cal verificar que el tensor estigui completament estirat a les escales de tisora. 
• Mai deixar les eines o materials que s'estan utilitzant sobre els esglaons. 
• L'ascens i el descens ha de realitzar-se sempre de cara a l'escala. 
• No poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament. 
• Les escales de tisora no es poden utilitzar amb una cama a cada lateral de l'escala. 
• Utilitzar les dues mans per pujar i baixar. 
• Mantenir el cos dins de l'amplària de la mateixa. 
• Fixar de manera segura les escales suspeses per evitar moviments de balanceig. 

ORGANITZACIÓ 

• Utilitzar escales únicament quan la utilització d'altres equips de treball més segurs no estigui 
justificada. 
• Revisar periòdicament les escales de mà. 
• No utilitzar escales de mà de més de 5 m de longitud, la resistència no estigui garantida. 
• Pintar les escales d'acer per evitar la seva oxidació. 
• No empalmar escales llevat que estigui previst pel fabricant. 
• Revisar les abraçadores a les escales extensibles. 
• Per utilitzar l'escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala s'han embrutat amb 
substàncies que provoquin relliscades: greix, oli ... 
• Emmagatzemar a cobert les escales de fusta per assegurar la seva conservació. 
• No pintar les escales de fusta, perquè es puguin apreciar així els defectes. 
• És prohibit la utilització d'escales de mà de construcció improvisada. 
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TRANSPALET MANUAL 

Descripció: es tracta d'un carretó manual de petit recorregut d'elevació, molt versàtil i fàcil de manejar, 
emprada per a la distribució de càrregues en les obres. 

Exemple: transport mecànic de càrregues sobre palets o contenidors de fins a aproximadament 3000 kg. 

RISCOS: 
• Caiguda de la càrrega transportada. 
• Atrapaments i cops. 
• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Xocs contra objectes immòbils. 
• Bolcada de la màquina. 
• Altres riscos 

AGENT 

• Baixar el hidràulic de manera que la pròpia càrrega freni la marxa, si en baixar un pendent 
l'traspaleta agafa velocitat. 
• Utilitzar sempre els dos braços de la forquilla per aixecar una càrrega. 
• Per conduir la traspaleta: 
- Col · locar la palanca de comandament en posició de punt mort i estirar la empunyadura. 
- L'operari ha de col·locar-se a una banda, a la dreta o a l'esquerra i tirar de manera que 
el seu braç i la barra de tracció formin una línia recta. 

ENTORN 
• Mantenir les zones de circulació de la traspaleta en perfecte estat d'ordre i neteja. 
• No abandonar la traspaleta en llocs on destorbi la circulació. 

TREBALLADOR 

• Utilitzar un casc de seguretat. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Ús de guants contra riscos mecànics. 
• Supervisar en tot moment l'estabilitat de la càrrega. 
• Per gestionar una càrrega: introduir la forquilla fins al fons, per la part més estreta del 
palet, i assegurar-se sempre que la càrrega està equilibrada. 
• No porteu-hi a persones. 
• Col·locar-sempre darrere de la càrrega quan es descendeix un pendent lleugera. 

ORGANITZACIÓ 

• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Inspeccionar diàriament els principals elements de seguretat de la traspaleta: el sistema de 
rodament, el sistema hidràulic ... 
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BASTIDES DE CAVALLETS 

Descripció: la bastida de cavallets és un mitjà auxiliar d'altura limitada molt utilitzat en construcció. Està format 
per una plataforma horitzontal que compta com a mínim amb una amplada de 60 cm col·locada 
sobre uns cavallets també anomenats "cavallets". 

Exemple: molt emprat en l'execució de múltiples treballs, bàsicament interiors, de paleta i acabats. 

RISCOS 
• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes per desplom. 

• Cops per objectes o eines. 
• Sobreesforços. 
• Altres riscos 

AGENT 

• Fomentar l'ús de cavallets metàl·lics. En cas que siguin suports de fusta, ha de ser fusta en bon 
estat, sense nusos, perfectament encolada i sense deformacions o trencaments. 
• Muntar les cavallets perfectament anivellades i assentades sobre el parament, evitant que puguin 
desplaçar-se. 
• Ancorar les plataformes de treball a les cavallets, de manera que quedin perfectament estables. 
• Comprovar que les cavallets estan dotades de sistema antiabertura. 
• No emprar objectes en les plataformes per tal de guanyar alçada. Quan les cavallets queden 
"escasses" utilitzar bastides modulars. 
• No combinar cavallets de diferents geometries. 
• Els elements de suport han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaçament. 

ENTORN 

• Cal verificar el correcte estat del sòl que ha d'acollir les cavallets. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• No instal·lar les bastides sobre cavallets sobre materials ceràmics fràgils, de fàcil trencament. 
• Protegir degudament els buits de finestres, forjats ... quan es realitzin treballs en les seves 
proximitats. 

TREBALLADOR 

• Ús del casc de seguretat. 
• Utilitzar guants contra agressions mecàniques. 
• Ús del calçat de seguretat. 
• Ús d'arnès de seguretat per a treballs en zones de vora de forjats, buits sense la protecció 
adequada ... on no s'hagin pres mesures les oportunes preventives col·lectives. 
• No col·locar càrregues bruscament sobre les cavallets ni fer moviments bruscos sobre les 
mateixes. 
• Col·locar el material estrictament necessari i repartir-uniformement sobre les plataformes de 
treball. 
• Comprovar que la plataforma de treball no sobresurti dels punts de suport més de 20 cm., 
Reduint la possibilitat de bolcada de la mateixa. 

ORGANITZACIÓ 

• Mantenir, projectar i muntar les bastides de manera que s'eviti el seu desplom o el seu 
desplaçament accidental. 
• Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser les 
apropiades al tipus de treball, i les càrregues han de suportar. 
• Revisar la cavallets abans de començar a treballar, alguna vegada a la setmana i després 
d'alguna interrupció prolongada dels treballs. 
• Formar els treballadors específicament en l'ús i maneig d'aquests bastides. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
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BASTIDES TUBULARS 

Descripció: equip de treball format per una estructura provisional de fàcil muntatge i desmuntatge, que serveix 
per al sosteniment d'una plataforma de treball, per laque es facilita així l'execució de treballs en 
llocs de difícil accés. 

Exemple: molt emprats en l'execució de múltiples treballs, tant en interiors, com a l'exterior. Restauració i 
rehabilitació d'edificis, manteniment 
industrial ... 

RISCOS: 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes. 
• Cops contra objectes immòbils. 

• Sobreesforços. 
• Atrapaments per o entre objectes. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Cal verificar que els components de la bastida estiguin lliures d'oxidacions greus que puguin 
minvar la seva resistència. 
• Els elements de suport han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaçament. 
• Està prohibit el muntatge de trams de bastida amb elements no normalitzats. 
• Assegurar-se l'existència d'escales internes de mà amb trapa per comunicar plataformes de 
treball de diferents nivells. 
• Muntar una visera per recollir objectes despresos quan hi hagi risc d'això. 
• Muntar les bastides a una distància inferior a 30 cm del parament. Si la distància és més gran, es 
col·locarà barana també a l'interior. 
• arriostrar l'estructura tubular amb elements horitzontals, verticals i les diagonals que indiqui el 
fabricant. Els ancoratges s'han de situar d'acord amb les indicacions de l'estudi tècnic, en cas que 
existeixi. Si no existeix, es posarà un ancoratge per cada 24 m2 per bastida sense xarxa i cada 12 
m2 per bastides amb xarxa; a més s'ancoressin tots els peus del segon i últim nivell. 
• Calçar, anivellar i ancorar correctament les bastides recolzats a terra. 
• Les plataformes de la bastida han d'ésser resistents i antilliscants. Preferiblement emprar 
plataformes metàl·liques. 
• Comprovar que les plataformes de treball tinguin baranes resistents, d'una alçada mínima de 90 
cm, protecció intermèdia i sòcol. 

ENTORN 

• Tenir en compte les prescripcions de les administracions públiques competents en el cas que la 
bastida afecti la via pública: requisits per al pas de vianants, minusvalidesa ... 
• Cal verificar el correcte estat del sòl que ha d'acollir la bastida. 
• Cal verificar l'absència de línies elèctriques, que poguessin interferir en el normal funcionament 
de la bastida. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Preveure la zona de pas de vianants degudament protegida, il·luminada i senyalitzada, en el cas 
que la bastida estigui situat a la via pública. 
• Protegir la zona de descàrrega i aplec dels elements de les bastides. 
• Senyalitzar la bastida amb elements lluminosos quan aquest estigui ubicat en vies de circulació. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar guants contra agressions mecàniques. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Utilitzar l'arnès a l'hora del muntatge i desmuntatge de la bastida, subjecte als components ferms 
de l'estructura o altres elements externs a la mateixa. 
• Realitzar l'ascens o descens a la plataforma mitjançant una escala metàl·lica solidària o una 
manual. 
• No iniciar el nivell de muntatge superior sense haver acabat el nivell de partida amb tots els 
elements d'estabilitat. 
• Els eixos han de respectar els seus límits d'elevació. 
• No col·locar sobre de la plataforma, escales portàtils ni cavallets. 
• Pujar els components de la bastida, subjectats amb cordes amb ganxo tancat. 
• Vigilar expressament l'atapeït uniforme de les mordasses o ròtules. 

ORGANITZACIÓ 

• Mantenir, projectar i muntar les bastides de manera que s'eviti el seu desplom o el seu 
desplaçament accidental. 
• Comprovar que les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de 
ser les apropiades al tipus de treball, i les càrregues han de suportar i permetre que es treballi i es 
circuli per elles amb seguretat. 
• Elaborar un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, quan es requereixi, en funció de la 
complexitat de la bastida. 
• Efectuar càlculs de resistència i estabilitat en aquells casos en què la bastida es munti fora de les 
configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de notes de càlcul. 
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• Les bastides només poden ser muntades, desmuntades, modificades substancialment, i 
inspeccionats sota la direcció d'una persona amb formació universitària o professional que l'habiliti 
per a aquesta activitat, o per treballadors amb una formació adequada i específica. 
• Quan es tracti de bastides que no requereixin d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les 
operacions anteriors poden ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada 
per l'empresari de més de dos anys i que compti amb la formació preventiva corresponent com a 
mínim a les funcions de nivell bàsic. 
• Inspeccionar les bastides abans de ser posats en servei, periòdicament, després de modificar-se, 
després de períodes de no utilització, períodes d'intempèrie, terratrèmols o qualsevol circumstància 
que pugui afectar la seva resistència o estabilitat. 
• Analitzar el tipus de treball que s'ha de dur a terme sobre la bastida per planificar la distància al 
parament. 
• Dibuixar prèviament la geometria de l'estructura per determinar quines mesures de seguretat 
s'han d'adoptar. 
• Les bastides han d'estar construïts per tubs o perfils metàl·lics segons es determini en els plànols 
i càlculs, especificant el nombre dels mateixos, la seva secció, disposició i separació entre ells, 
peces d'unió, travat, ancoratges horitzontals i suports sobre el terreny . 
• Paralitzar els treballs, en situacions de vent fort o molt fort i extremar les precaucions amb pluja i 
sota règim de forts vents. 
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ANNEX II. PLÀNOLS. 
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6.2 Fitxes per equips de treball. 
6.3 Normes generals d’actuació a l’obra. 
6.4 Normes específiques d’actuació a l’obra. 
6.5 Aspectes generals de les proteccions col·lectives. 
6.6 Manteniment preventiu de ma maquinària i els equips. 
6.7 Instal·lacions generals a l’obra. 
6.8 Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

7. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
7.1 Revisions mèdiques en l’obra. 
7.2 Obligacions de formació per part de l’empresari. 
7.3 Farmaciola. 
7.4 Assistència a accidentats. 
7.5 Telèfons en cas d’emergència. 

8. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT. 
9. TREBALLS POSTERIORS. 
10. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR. 
11. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 
12. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 
13. OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES. 
14. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
15. LLIBRE DÍNCIDÈNCIES. 
16. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS. 
17. DRETS DELS TREBALLADORS. 
18. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE S’HAN D’APLICAR A 

LES OBRES. 
 

ANNEX 1: FITXES PER EQUIPS DE TREBALL. 
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1.   INTRODUCCIÓ. 
 

1.1 Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
El Real Decret 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no inclosos en els suposats previstos en 
l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut (E.B.S.S.).  
Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els següents requisits per a l’elaboració d’un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut:  
 

a) El Pressupost d’Execució Material (PEM) és inferior a 280.000,00 euros.  
 

b) La duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies i no s’utilitzen en cap moment a més de 20 treballadors 
simultàniament.  

 
c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors-dia (suma dels dies de treball del total dels 

treballadors en l’obra).  
 
d)    No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.  

 
Com que es compleixen tots els requisits, només serà necessari realitzar l’elaboració d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
(E.B.S.S.). 
 
 

2.  OBJECTE DE L’ESTUCI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 

2.1 Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Conforme s’especifica en l’apartat 2 de l’Article 6 del Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre (BOE nº 256 25-10-
1997), l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) haurà de precisar de: 
 

 Les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. 

 La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries. 

 Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se d’acord amb  les indicacions anteriors, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques a controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives (en el seu cas, es tindrà en compte qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme en la mateixa i 
contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de l’Annex II del Reial Decret.) 

 Previsions e informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors. 

 
 

2.2 Establiment posterior d’un Pla de Seguretat i Salut en l’obra. 
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.), ha de servir també de base perquè les Empreses Constructores, 
Contractistes, Subcontractistes i treballadors autònoms que participen en les obres, abans del començament de l’act ivitat 
en les mateixes, puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut, tal com indica el Real Decret citat en el punt anterior (Real 
Decret 1627/1997, del 24 d’octubre).  
En aquest Pla, es podran modificar alguns dels aspectes assenyalats en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, amb els 
requisits que estableix la mencionada normativa. El Pla de Seguretat i Salut és el que, en definitiva, permetrà aconseguir i 
mantenir les condicions de treball necessàries per a protegir la salut i la vida dels treballadors durant el desenvolupament de 
les obres que contempla aquest E.B.S.S. 
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3.  DADES DEL PROJECTE D’OBRA. 
 

3.1 Dades del projecte d’obra. 
 
Obra:  PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ - LOT B 
Situació:   Carrer Museu núm. 4, 25650 Isona 
Província:  Lleida 
 
Promotora:  AJUNTAMENT D’ISONA I CONCA DELLÀ (P-2514600-B) 

Plaça del Bisbe Badia núm. 1, 25650 Isona 
Lleida 
 

Autors del Projecte:  Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 
  FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 

 
Autors de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:   Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i  
     Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 

    FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 
 
 

3.2 Tipus d’obra. 
 
L’objecte d’aquest projecte són els treballs compresos al “Lot B” de reforma i ampliació del Museu de la Conca Dellà.  
 
Els objectius de la intervenció són els següents: 
 

- L’ampliació del museu a nivell de la planta tercera de l’actual edifici del museu.  

- La reforma del nou edifici d’ampliació del museu. 
- La passera de connexió entre els dos edificis 
 
 

3.3 Situació de l’emplaçament d’obra. 
 
Carrer Museu núm. 4, 25650 Isona  
Referència cadastral: 8448207CG3684N0001WM; 8448206CG3684N0001HM; i 8448212CG3684N0001BM. 
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3.4 Accessos i comunicacions a l’obra. 
 
L’accés a l’edifici objecte del present estudi bàsic es realitza a través d’un carrer d’uns 3,20 m d’amplada amb estretes 
voreres a ambdós costats de manera que només permet la circulació rodada de vehicles tipus motos o turismes. No es 
podrà accedir amb vehicles més grans que un turisme. 
 
 

3.5 Característiques del terreny. 
 
Donada la naturalesa dels treballs previstos en el projecte executiu, no s’ha realitzat estudi geotècnic.  
 
 

3.6 Interferències i serveis afectats per l’obra. 
 
Abans del començament de les obres, el contractista haurà d'identificar els serveis públics (aigua, gas, electricitat, telèfon, 
xarxes de sanejament ...) que es puguin veure afectats per l'execució dels treballs previstos en el projecte executiu i 
sol·licitar la neutralització de les escomeses de serveis, d'acord amb les diferents companyies subministradores. 
 
Pel que fa a les interferències amb el trànsit rodat i de vianants, per la ubicació de l’obra, el Contractista haurà de disposar, 
a més de les proteccions col·lectives i senyalització que s'indiquen en els apartats corresponents, de personal degudament 
format en el maneig de senyals de regulació de trànsit i recórrer, quan sigui necessari, al concurs de la Policia Local. 
 
 

4.  NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L’OBRA 
 
La legislació vigent és la següent: 
 

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).                Modificaciones: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 

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) 
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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 noviembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                    (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

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 

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, de 14 D’ abril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 
23/04/97) 

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

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 
24/05/97) 

 

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

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 
24/05/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 
12/06/97) 

 

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

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 
07/08/97)                             transposició 
de la directiva 89/655/CEE                         
      modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-
006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 

 

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

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52)               modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)          
O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O 
de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

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) 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 
O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 
14/06/77)                          modificació: O. 
de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 
 

R.D. 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))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 
15/01/87) 

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 METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: 
BOE: 27/10/75 
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BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (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 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (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 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 
- RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
- Compliment CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes. 
- Compliment CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impactes o enganxades. 
.- Compliment CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc de confinament. 
 -Compliment CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alat ocupació.  
- Compliment CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament. 
 -Compliment CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment.  
 
 
 

5.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT (EBSS). 
 

5.1 Pressupost d’execució material de l’obra. 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) per aquest projecte és de 179.524,26 €. (cent setanta-nou mil cinc-cents vint-i-
quatre euros amb vint-i-sis cèntims). 
 
 

5.2 Termini d’execució estimat de l’obra. 
 
El termini d’execució de l’obra s’estima en 6 mesos. 
 
 

5.3 Nombre de treballadors en l’obra. 
 
El personal varià en funció de les necessitats del desenvolupament de l’obra. No obstant, es preveu una mitja de 4 
treballadors treballant simultàniament a l’obra. 
 
 

5.4 Relació resumida dels treballs a realitzar en l’obra. 
 
Les principals activitats que es duran a terme per a executar els treballs previstos al projecte objecte d’aquest Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut són: 
 

- Treballs previs. 

- Enderrocs. 

- Sistema estructural. 
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- Cobertes. 

- Façanes. 

- Tancaments i divisòries interiors. 

- Fusteria interior. 

- Acabats de parets i sostres. 

- Instal·lacions. 

- Equipament. 

- Gestió de residus. 
 
 
 

6.  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ. 
 

6.1 Fitxes per activitats. 
 

 
1. Treballs preliminars. 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Atropellament i cops amb maquinària. 

 Bolcada o falses maniobres de 
maquinària mòbil. 

 Caiguda de persones. 

 Altres riscos. 

 Escales de mà en bon estat de 
conservació i que comptin amb 
sabates antilliscants. 

  Eines portàtils elèctriques dotades de 
doble aïllament.  

 Els vehicles d'obra aniran proveïts 
d'il·luminació rotativa i avisador acústic 
de marxa enrere. 

 S'establiran accessos  independents 
per a maquinària i per al personal. 

 Es realitzaran els regs necessaris per a 
la neteja dels vials evitant l'acumulació 
excessiva de pols i fang. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones de treball i de les vies de 
circulació. 

 Utilitzar calçat de seguretat. 
 Utilitzar casc de seguretat. 
 Utilitzar guants de protecció. 
 Utilitzar arnès anticaiguda sempre que 

hi hagi risc de caiguda d'altura en 
altura (més de 2 m) i no es 
hagi pogut eliminar amb  proteccions 
col·lectives. 

 Utilitzar les escales de mà de manera 
segura: ascendint i descendint 
d'enfront de la 
mateixa; no utilitzant-la per dos 
treballadors simultàniament; 
col·locant-la ni molt vertical ni 
molt horitzontal; no saltar dels graons 
... 

 No utilitzar les eines per a fins 
diferents els previstos, ni sobrepassar 
les prestacions per 
les que estan dissenyades. 

 Portar les eines en caixes, bosses o 
cinturons especialment dissenyats i 
mai en els 
butxaques de la roba de treball. 
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2.  Instal·lacions provisionals 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caigudes de persones a diferent nivell 

 Caigudes de persones al mateix nivell 

  Caiguda d'objectes en manipulació 

 Xocs contra objectes fixos 

 Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines 

 Projecció de partícules 

 Sobreesforços 

 Contactes amb l'energia elèctrica 

 Atropellaments o cops amb vehicles 

 Incendi i / o explosió 

 Altres riscos 

 Eines portàtils elèctriques dotades de 
doble aïllament. 

 Llums portàtils d'enllumenat que 
disposin de mànec aïllant, dispositius 
protectors del llum i tensió de treball 
no superior a 
24 V. 

 Utilitzar sempre equips amb el seu 
corresponent marcatge CE. 

 Quadre elèctric general d'obra amb 
protecció d'intempèrie i sota visera, 
amb entrada i sortida de cables 
inferior, porta amb pany de relliscada 
per clau de triangle i senyal de 
"PERILL, ELECTRICITAT ", dotat  
'interruptor general de tall omnipolar, 
interruptor diferencial de 30 MA de 
sensibilitat per protecció de circuits de 
enllumenat, maquinària portàtil i 
maquinària mòbil i interruptors 
diferencials de 300 mA de sensibilitat 
per a maquinària fixa. 

 Posada a terra general, centralitzada 
en el quadre 
elèctric principal, mitjançant unió de 
massa del quadre a presa de terra 
amb cable de coure de 35 
mm2 de secció i elèctrode vertical 
enterrat. 

 Les mànegues per a alimentació a 
quadres secundaris i maquinària fixa i 
mòbil seran antihumitat. 

 Tots els circuits generals, línies de 
presa de corrent dels quadres de 
distribució i d'alimentació de màquina, 
aparells de funcionament 
elèctric i instal·lació d'enllumenat 
general, es protegiran amb 
interruptors automàtics. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones de treball i de les vies de 
circulació. 

 Les mànegues per a alimentació a 
quadres secundaris i maquinària fixa i 
mòbil en estesa aeri, estaran 
disposades a una alçada mínima 
de 2 m sobre el nivell del paviment en 
zones de vianants i de 5 m en zones 
de circulació de vehicles. 

 Es dotarà l'obra d'il·luminació mínima 
necessària complint els valors, 
legalment exigits: 
- Vies de circulació habituals: 50 lux. 
- Vies de circulació ocasionals: 25 lux. 
- Il·luminació d'emergència: 1 lux, en 
absència total d'il·luminació. 

 Utilitzar calçat de seguretat. 
 Utilitzar casc de seguretat dielèctric. 
 Utilitzar botes i guants aïllants per 

electricistes. 
 Utilitzar banqueta, estoreta i perxa 

aïllant per a maniobres en quadres o 
en línies sota tensió. 

 No utilitzar les eines per a fins 
diferents els previstos, ni sobrepassar 
les prestacions per 
les que estan dissenyades. 

 Portar les eines en caixes, bosses o 
cinturons especialment dissenyats i 
mai en els 
butxaques de la roba de treball. 

 Els empalmaments entre mànegues 
s'executaran 
mitjançant connexions normalitzades 
estanques antihumitat o fundes aïllants 
termoretràctils. En cap cas s'utilitzaran 
entroncaments a "fil 
nu ". 
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3. Enderrocs 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Caiguda de runa. 

 Esfondraments no controlats. 

 Generació de pols. 

 Projecció de partícules. 

 Cops i talls. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Sobreesforços per postures 
incorrectes. 
 

 Les plataformes de treball tindran un 
ample mínim de 60 cm. 

 Abans de començar els treballs de 
demolició, es deixessin TOTS els 
instal·lacions "fora de servei" 
(Subministrament elèctric, aigua, gas 
...) 

 Barana reglamentària d'almenys 90 
cm d'alçada, llistó intermedi i sòcol, 
per protegir buits en el forjat, vora de 
la coberta o el perímetre de la 
plataforma de treball. 

 Comptar amb doble aïllament en 
màquines i eines elèctriques. 

 Mai llançar enderrocs per buits o 
finestres. 

 No acumular enderrocs en les plantes 
per evitar sobrecarregar els forjats. 

 L'accés als faldons de coberta es 
realitzarà mitjançant escala protegida 
per baranes laterals. 

 Per a l'obertura de buits en forjats, 
s'apuntalarà prèviament la part inferior 
del mateix. 

 Humitejar la runa, sense  fer bassals, 
sempre que sigui possible. 

 Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de 
treball i les zones de pas general. 

 Tota obertura existent o que es 
practiqui en els forjats o faldons de 
coberta, es protegirà amb tapa rígida 
de fusta o amb xarxa horitzontal i 
barana perimetral. 

 Eliminar en la mesura possible, 
desnivells de la zona de 
circulació dels vehicles.  

 Apuntalament d'aquelles  estructures 
que presentin 
minvades les seves condicions 
resistents, posant especial atenció en 
els elements de façana i edificacions 
confrontants. 

 Tant les eines com materials i equips 
han de romandre en tot moment en 
situació d'estabilitat (de manera que 
no comportin cap risc per a la resta de 
treballadors) i en llocs on no 
interfereixin el  desenvolupament de 
cap treball. 

 Evacuar directament la runa mitjançant 
tremuja o un altre sistema adequat. no 
acumular- 
sobre les plataformes de treball. 

 Senyalitzar els obstacles, com 
canonades a baixa alçada, bigues, 
etc., mitjançant franges de color groc i 
negre (risc permanent). 

 Utilitzar casc de seguretat. 

 Ús de calçat de seguretat 

 Utilitzar faixa i / o guants 
antivibracions. 

 Ús d'ulleres antiprojeccions.  

 Utilitzar mascareta antipols. 

 Ús de guants de protecció. 

 Utilitzar protectors auditius. 

 Utilitzar arnès anticaiguda en absència 
de protecció col·lectiva. 

 No realitzar treballs sobre els murs o 
superfícies que s'estan demolint. 

 En els vehicles de càrrega es 
respectarà la seva càrrega 
màxima indicada pel fabricant, la qual 
haurà estar clarament llegible a la 
placa del vehicle. 

 Quan sigui necessari la circulació amb 
un vehicle en un pendent, s'evitarà en 
la mesura del possible la realització de 
girs. Per tant 
en pendent es beu de circular 
preferiblement en línia recta. 
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6. Estructura  

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes de persones a diferent nivell 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Despreniment de càrregues suspeses 
o de caigudes de materials 
• Xoc contra objectes mòbils 
• Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines 
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Condicions meteorològiques adverses 
• Contactes elèctrics 
• Exposició a substàncies nocives o 
corrosives 
• Xocs, atropellaments o cops per 
vehicles 
• Exposició a contaminants químics 
• Altres riscos 

• No sobrepassar el pes màxim que marca 
qualsevol equip de treball. 
• Quadre elèctric protegit amb interruptors 
diferencials. 
• Adquirir màquines amb marcatge CE. 
• Totes les substàncies perilloses que es 
trobin en el lloc de treball tindran una 
etiqueta en la qual s'indiqui: nom de la 
substància, nom del distribuïdor, símbols i 
indicacions de perill, frases R i S ... 
• Protegir perímetre de la planta 
mitjançant xarxa suspesa per forques o 
mitjançant baranes de a menys de 90 cm 
d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 
• Hauran de ser protegits mitjançant 
barana de almenys 90 cm. d'alçada 
mínima, sòcol d'un mínim de 15 cm. i 
barra o llistó intermedi: 
- Les obertures en parets o envans, i les 
plataformes, molls o estructures similars, 
si la caiguda d'altura pot ser igual o major 
de 2 m. 
- Els costats oberts de les escales i 
rampes de més de 60 cm. 
• Emprar escales de mà que disposin de 
sabates antilliscants, que siguin de mesura 
suficient com per superar en 1 m el punt 
superior de suport ... 
• Posar especial atenció a l'hora de triar 
els cables, cadenes ganxos i qualsevol 
altre element de subjecció de càrregues. 
• Les màquines no podran entrar en 
funcionament mentre les proteccions de 
les seves parts mòbils no estiguin 
degudament col·locades. 
• Utilitzar eines i equips de treball el 
disseny ergonòmic redueixi les vibracions. 
• Comprovar l'estabilitat de les bastides i 
tots els seus elements, evitant així que es 
desplomin o es desplacin de forma 
accidental. 
• Les plataformes de les bastides tindran 
60 cm. com a mínim i, per a altures a 
partir de 2 m, estaran dotades de baranes 
perimetrals (la alçada mínima varia en 
funció del tipus de bastida), llistó intermedi 
i sòcol. 
• Els elements estructurals dels llocs de 
treball, les plataformes de treball, les 
escales i escales de tenir la resistència i 
solidesa necessàries per suportar les 
càrregues i els esforços a que siguin 
sotmesos. 
• La càrrega nominal dels elements 
d'elevació haurà estar indicada de forma 
visible en els mateixos. 
• Protegir tots els buits horitzontals amb 

• Utilitzar calçat antilliscant. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• Ús de guants de seguretat adients a 
l'activitat que es realitza en cada moment. 
• No llançar eines entre companys. 
• No fer passar la càrrega sota cap 
concepte per sobre de persones. 
• Utilitzar faixa lumbar i / o canellera i 
guants antivibracions. 
• Ús de protecció respiratòria. 
• Utilitzar protecció auditiva. 
• Ús d'ulleres antiprojeccions. 
• No es pujarà o baixarà per escales de 
mà amb la sola del calçat tacada per 
alguna substància relliscosa. 
• No deixar o abandonar materials o eines 
en les plataformes de les bastides. 
• Utilitzar arnès anticaigudes sempre que 
hi hagi risc de caiguda d'alçada i no hagi 
estat evitada mitjançant l'ús de la 
protecció col·lectiva. 
• No utilitzar l'escala de mà a dues 
persones a la vegada, col·locar-la 
adequadament, ascendir i descendir 
d'enfront de l'escala; no manipular 
càrregues per o des d'escales ... 
• Utilitzar cinturó porta eines, per al 
transport de les mateixes. 
• No retirar les proteccions / resguards de 
les parts mòbils de les màquines, llevat 
que aquestes o els equips es trobin fora 
d'ús. 
• Utilitzar arnès antiàcides amb les 
plataformes elevadores mòbils de personal 
• No estirar el cable per desconnectar els 
equips elèctrics. 
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mallat, xarxa o tapa de fusta. 
• Disposar de vies de circulació 
independents per a personal i maquinària. 
• Mantenir la distància de seguretat quan 
es treballi en la proximitat de línies 
elèctriques. 
• Dotar d'il·luminació mínima necessària 
les zones de treball: 
- Vies de circulació habituals: 50 lux. 
- Vies de circulació ocasionals: 25 lux. 
- Il·luminació d'emergència: 1 lux, en 
absència total d'il·luminació. 
• Mantenir lliures d'obstacles els 
passadissos i les zones de pas. 
• Instal·lar protectors de fusta  o "bolets" 
de PVC sobre les esperes de ferralla. 
• Mantenir en tot moment l'ordre i neteja 
en el lloc de treball. 

 

 
7. Ram de Paleta 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caigudes a diferent alçada. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Atrapaments amb els mitjans 
d’elevació i transport. 

 Cops i talls per màquines-eines 

 Inhalació de pols. 

 Dermatitis per contacte amb el ciment. 

 Exposició al soroll. 

 Atropellaments 

 Sobreesforços 

 Electrocució 

 Bastides de seguretat. 

 Escales auxiliars adequades. 

 Baranes i entornpeus 

 Protecció de forats 

 Cables de seguretat. 

 Arnés de seguretat 

 Senyalització de seguretat específica 

 Senyals acústiques i lluminoses 

 Ús de casc. 

 Ús de guants. 

 Ús de calçat de protecció. 

 Ús de màscares anti pols. 

 Ulleres contra impactes i anti pols. 

 Proteccions auditives. 
 

 
 
8. Cobertes 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Caigudes de persones a diferent nivell 
• Caigudes d'objectes per desplom o 
esfondrament 
• Xocs contra objectes mòbils 
• Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines 
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Condicions meteorològiques adverses 
• Contactes elèctrics 
• Exposició a substàncies nocives o 
tòxiques 
• Xocs, atropellaments o cops per 
vehicles 
• Exposició a contaminants químics 
• Exposició al soroll 
• Altres riscos 

• Respectar les càrregues màximes dels 
equips de treball. 
• Accedir a la zona de treball 
exclusivament per el lloc o la forma 
destinats a aquest efecte. 
• La bastida exterior ha de tenir una 
plataforma de treball per sota de la vora 
de la coberta i la seva barana ha de 
sobrepassar almenys 1 m de la cota 
de la línia d'intersecció del pla de coberta 
amb el de la pròpia barana. 
• Disposar cordes de retenció, lliscants 
sobre un cable fiador en cas de cobertes 
amb inclinació superior al 15% 
• Interruptor diferencial i presa de terra en 
tota la instal·lació. 
• Baranes de 1m d'altura proveïda de 
llistó intermedi i sòcol en formació de 
plafons perimetrals de protecció a la vora 
de la coberta. 
• Doble aïllament en màquines i eines. 

• Utilitzar casc de seguretat. 
• Ús de protectors auditius. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Ús de roba de treball còmoda i 
adequada. 
• Utilitzar guants de goma per al maneig 
de morters i formigons. 
• Utilitzar protecció respiratòria en el tall 
de 
materials. 
• Utilitzar mascaretes especifiques per al 
projectat de poliuretà. 
• Ús d'ulleres antiprojeccions en tall de 
materials. 
• Ancorar l'arnès a les línies de vida 
disposades a efecte, abans d'accedir al 
faldó. 
• Fer neteges oculars (mitjançant col·liris 
específics) als treballadors que projecten 
el poliuretà. 
• Portar les eines en caixes, bosses o 
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• Emprar màquines amb marcatge CE. 
• Protegir amb tapes de fusta tots els 
buits 
horitzontals de l'aiguavés. 
• Regar freqüentment i de forma 
adequada eliminant arenes o altres 
substàncies que puguin afavorir el 
lliscament 
• Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de 
treball i les zones de pas general, 
eliminant els restes de morter i materials 
solts que dificultin els desplaçaments 
segurs. 
• Mantenir una bona il·luminació de la 
zona de treball. 
• Delimitar zones i vies de circulació a la 
coberta evitant el pas per sectors que 
podrien no resistir el pes. 
• Tant les eines com la resta de materials 
i equips hauran de romandre en tot 
moment en situació d'estabilitat, i en llocs 
on no interfereixin el desenvolupament de 
cap treball. 

cinturons especialment dissenyats; mai es 
transportaran a les butxaques de la roba 
de treball. 
• No estirar el cable per desconnectar els 
equips elèctrics. 
• No anul·lar els resguards i dispositius de 
seguretat de les màquines o equips. 
• No acumular materials evitant la 
sobrecàrrega dels forjats. 
• Manejar i emmagatzemar els sacs amb 
precaució i evitant que es trenquin. 

 
 
9. Acabats 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de materials. 

 Topades amb objectes. 

 Ferides a les extremitats superiors i 
inferiors. 

 Talls i cops amb la maquinària de mà. 

 Projecció de partícules. 

 .......... 
Riscos específics per a envidraments: 

 Lliscament per mal funcionament de 
les ventoses. 

 Talls a extremitats superior i inferiors. 

 Topades contra vidres ja col·locats. 

 Lesions oculars per trencament. 

 ......... 
Riscos específics per a pintures i 
vernissos: 

 Intoxicació per emanació de gasos. 

 Cremades per deflagracions i incendis. 

 Esquitxades a cara i ulls 

 .......... 

• Evitar en el possible el contacte directe 
de tot tipus de pintures amb la pell. 
• Senyalització adequada d'aquells llocs 
en què hi hagi acumulació de material 
combustible o amb possibilitat d'explosió. 
• Mai utilitzar bidons, caixes o piles de 
material a manera de bastida. 
• Instal·lar barana rígida reglamentària 
protegint buits, bastides i vores de forjats. 
• Les escales de mà a utilitzar seran de 
tipus "tisora", dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura. 
• Les plataformes de treball sobre 
cavallets estaran formades per un mínim 
de tres taulons travats i 60 cm d'ample, 
amb prohibició de muntar-les sobre 
bidons, revoltons o qualsevol un altre 
element estrany i d'utilitzar-les en la 
proximitat de balcons i vores de forjat que 
no estiguin protegits en tota la seva 
alçada. 
• Les bastides disposaran de plataforma 
de treball antilliscant de 60 cm d'amplada 
mínima, amb protecció en tot el seu 
perímetre mitjançant barana reglamentària 
d'almenys de 90 cm d'altura quan l'altura 
de treball sigui superior a 2 m. 
• No connectar cables elèctrics als 
quadres de subministrament d'energia 
sense la utilització de clavilles 
mascle-femella 
• Quan s'utilitzin làmpades portàtils, 
estaran protegides amb mecanismes 

• Utilitzar mascaretes per a vies 
respiratòries. 
• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar roba de treball adequada. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Utilitzar arnès de seguretat ancorat a un 
punt fort en cas que no hi hagi una 
protecció col·lectiva que impedeixi la 
caiguda d'altura. 
• Emprar guants adequats als treballs de 
pintura. 
• Utilitzar ulleres en l'aplicació de pintura a 
sostres. 
• Ús de bussos de pintor, per aplicacions 
a 
"Pistola". 
• Rentar-se les mans després de la 
manipulació de productes químics. 
• No deixar o abandonar materials o eines 
en les plataformes de bastides. 
• No realitzar treballs de soldadura i oxitall 
en llocs pròxims als talls en què s'emprin 
pintures inflamables, per evitar el risc 
d'explosió o d'incendi. 
• No fumar ni utilitzar màquines que 
puguin produir espurnes. 
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estancs de seguretat, amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció de la bombeta. La 
seva alimentació serà a 24 V. 
• S'instal·larà extintor de pols química 
seca al costat de la porta del magatzem 
de pintures i dissolvents. 
• Mantenir l'horitzontalitat de la bastida en 
tot moment. 
• Les bastides es arriostraran 
convenientment a punts forts situats a les 
plantes, en previsió de moviments 
incontrolats. 
• La distància entre la bastida i parament 
vertical serà sempre inferior a 40 cm. 
• Les bastides tubulars seran muntats per 
personal coneixedor del sistema de 
muntatge. Seran sotmesos a una prova de 
càrrega abans del inici dels treballs i seran 
inspeccionats diàriament per persones 
competents. 
• S'evitarà la formació d'atmosferes 
nocives mantenint sempre ventilat el local 
que es està pintant, envernissant o 
escatant. 
• Mantenir una adequada il·luminació de la 
zona de treball. 
• Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones 
de treball i de les vies de circulació. 
• Instal·lar ventilació forçada, en aquelles 
dependències que no tinguin ventilació 
directa a l' exterior. 
• S'establirà un magatzem per a pintures, 
vernissos i dissolvents, amb porta, 
ventilació per corrent d'aire i il·luminació 
artificial estanca i antideflagrant. 
• A la porta del magatzem de pintures 
s'instal·laran cartells de "PERILL 
D'INCENDI" i "PROHIBIT FUMAR". 

 
 
10. Instal·lacions d’evacuació 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda d’objectes per desplom, 
esfondrament o ensorrament. 

 Trepitjades sobre objectes. 

 Cops amb objectes o eines (talls). 

 Projecció de fragments o partícules. 

 Atrapament per o entre objectes. 

 Sobreesforços.  

 Exposició a condicions ambientals 
extremes.  

 Contactes tèrmics. 

 Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

 Contactes amb substàncies nocives 
(càustiques, corrosives, irritants o 
al·lergèniques) 

 Accidents causats per éssers vius. 

 Bastida modular amb estructura 
tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada. 

 Marquesina de protecció en voladiu en 
bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-
1000). 

 Acotar àrees de treball. 

 Utilitzar conductors elèctrics 
antihumitat (MIE BT 027). 

 Connexions entre conductors 
elevades. 

 Interruptors i endolls en caixes 
normalitzades. 

 Ús de casc de seguretat. 

 Ús de calçat de seguretat. 

 Protector auditiu. 

 Ulleres anti-projeccions. 

 Mascareta de protecció respiratòria, 
homologada segons UNE-EN 140 

 Parella de guants aïllants del fred i 
absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig 
avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

 Parella de guants de protecció contra 
riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420. 

 Parella de guants contra agents 
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 Atropellaments o cops amb vehicles. 
 

 
 

 Senyalització de seguretat específica. 

 Parts metàl·liques d’equips i màquines 
connectades a terres. 

 Neutre connectat a terres. 

 Conductors de terres normalitzats. 

 Revisió periòdica de màquines-eines. 

 Zones de treball netes i ordenades. 

 No realitzar reparacions i revisions sota 
tensió. 

 Ubicació de taller-magatzem segons 
indicacions de la D.F. 
 

químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -
2, -3 i UNE-EN 420. 

 Parella de botes d'aigua de PVC de 
canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347. 

 Parella de botes baixes de seguretat 
industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347. 

 Faixa de protecció dorslumbar. 

 Granota de treball per a construcció, 
de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques 
interiors, homologada segons UNE-
EN 340. 

 Camisa de treball per a construcció, 
de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 
340. 

 Armilla reflectant amb tires reflectants 
a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471. 

 Casaca tipus enginyer, de polièster 
embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors. 
 

 
 
11. Instal·lacions de fontaneria , climatització, calefacció i ventilació mecànica. 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda d’objectes per desplom, 
esfondrament o ensorrament. 

 Trepitjades sobre objectes. 

 Cops amb objectes o eines (talls). 

 Projecció de fragments o partícules. 

 Atrapament per o entre objectes. 

 Sobreesforços.  

 Exposició a condicions ambientals 
extremes.  

 Contactes tèrmics. 

 Exposició a contactes elèctrics. 

 Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

 Explosions. 

 Incendis. 
 

 

 Acotar àrees de treball. 

 Utilitzar conductors elèctrics 
antihumitat (MIE BT 027). 

 Connexions entre conductors 
elevades. 

 Interruptors i endolls en caixes 
normalitzades. 

 Senyalització de seguretat específica. 

 Parts metàl·liques d’equips i màquines 
connectades a terres. 

 Neutre connectat a terres. 

 Conductors de terres normalitzats. 

 Revisió periòdica de màquines-eines. 

 Zones de treball netes i ordenades. 

 No realitzar reparacions i revisions sota 
tensió. 

 Ubicació de taller-magatzem segons 
indicacions de la D.F. 

 Protegir amb tapes de fusta les petites 

 Ús de casc de seguretat. 

 Ús de calçat de seguretat. 

 Protector auditiu. 

 Ulleres anti-projeccions. 

 Pantalla facial per a soldadura 
elèctrica, amb marc abatible de mà i 
suport de polièster reforçat amb fibra 
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de 
gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175 

 Mascareta de protecció respiratòria, 
homologada segons UNE-EN 140 

 Semimàscara de protecció filtrant 
contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149. 

 Màscara de protecció respiratòria, 
homologada segons UNE-EN 136. 

 Filtre mixte contra gasos i partícules, 
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 obertures dels forjats. 

 Mantenir una adequada il·luminació de 
la zona de treball. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones 

 de treball i de les vies de circulació. 
Sempre que sigui possible, assegurar 
la ventilació del lloc de treball, evitant 
la inhalació de fums procedents de 
treballs de soldadura. 

 A la porta del magatzem de gasos 
liquats es S'instal·laran senyals de 
"PERILL D'EXPLOSIÓ" i "PROHIBIT 
FUMAR". 

 Els materials combustibles es 
mantindran 

 allunyats de qualsevol focus de calor 
(encenedors, bufadors ...) 

 Senyalitzar els obstacles, com 
canonades a baixa alçada, bigues ..., 
mitjançant franges de color groc i 
negre. 
 

homologat segons UNE-EN 14387 i 
UNE-EN 12083. 

 Parella de guants aïllants del fred i 
absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig 
avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420. 

 Parella de guants per a soldador, amb 
palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de 
dril fort, homologats segons UNE-EN 
407 i UNE-EN 420. 

 Parella de guants de protecció contra 
riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420. 

 Parella de botes baixes de seguretat 
industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347. 

 Granota de treball per a muntatges i/o 
treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 
240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 

 Davantal per a soldador, de serratge, 
homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348. 
 

 
 
12  Instal·lacions elèctriques, audiovisuals i de comunicacions. 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

 Caigudes de persones a diferent nivell. 

 Caigudes de persones al mateix nivell. 

 Xoc contra objectes immòbils. 

 Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines. 

 Projecció de partícules. 

 Sobreesforços. 

 Contactes elèctrics. 

 Explosions i incendis. 

 Condicions meteorològiques adverses 

 Altres riscos. 

 Acotar àrees de treball. 

 Utilitzar conductors elèctrics 
antihumitat (MIE BT 027). 

 Connexions entre conductors 
elevades. 

 Interruptors i endolls en caixes 
normalitzades. 

 Senyalització de seguretat específica. 

 Parts metàl·liques d’equips i màquines 
connectades a terres. 

 Neutre connectat a terres. 

 Conductors de terres normalitzats. 

 Revisió periòdica de màquines-eines. 

 Zones de treball netes i ordenades. 

 No realitzar reparacions i revisions sota 
tensió. 

 Protegir amb tapes de fusta les petites 
obertures dels forjats. 

 Mantenir una adequada il·luminació de 

 Ús de casc de seguretat. 

 Ús de calçat de seguretat. 

 Protector auditiu. 

 Ulleres anti-projeccions. 

 Botes dielèctriques 

 Guants dielèctrics. 

 Pantalla facial per a protegir contra la 
projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de 
policarbonat transparent, per a acoblar 
al casc amb arnès dielèctric. 

 Parella de botes baixes de seguretat 
industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-
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la zona de treball. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones 

 de treball i de les vies de circulació. 

 S'establirà un magatzem amb porta 
per al 

 aplec de tub de PVC i cables 
conductors. En les proximitats de la 
porta del magatzem s'instal·larà un 
extintor. 

 

EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
2034. 

 Faixa de protecció dorslumbar. 

 Granota de treball per a muntatges i/o 
treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 
240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 

 

 
 
13. Obres, treballs i oficis complementaris 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 
 
 Atropellaments de persones per 

maquinària. 

 Atrapament de persones per materials 

 Volcament de maquinària d’elevació-
transport. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops i talls per màquines-eines 

 Sorolls. 

 Vibracions. 

 Pols ambiental. 

 Cremades per segellament 
d’impermeabilitzants en calent. 

 

 
 Delimitació de zones de treball. 

 Hissada de càrregues. 

 Bastides, proteccions, passarel·les i 
senyalització. 

 Persones fora del radi d’acció de 
màquines. 

 Utilitzar conductors en bon estat 

 Connexions conductor-quadre amb 
mascle-femella normalitzat. 

 Ubicació de taller-magatzem segons 
instruccions de la D.F. 

 

 
 Casc de polietilè. 

 Calçat de seguretat. 

 Guants. 

 Màscara. 

 Roba de treball. 

 Cinturó amb arnés. 
 

 
 
14. Instal·lacions alienes a l’obra 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 
 Es preveuen possibles interferències amb serveis existents 

aliens a l’obra (línies elèctriques i canalitzacions d’aigua). 
Aquestes interferències poden produir-se al realitzar les 
reformes de les instal·lacions existents i es podrien trobar 
relativament superficials. 

 

 
 Com a mesura preventiva es realitzaran prèviament a 

l’execució de les obres de reforma una recopilació de la 
informació existent sobre instal·lacions en ús. Posteriorment 
es localitzaran aquests serveis al llarg del recorregut on 
aquests queden ubicats.  

 
 
 
15. Danys a tercers 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 

 Irrupció de curiosos, per a seguir el desenvolupament de les 
obres. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera 
 

 
 Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà 

el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments 
necessaris. 
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6.2 Fitxes per equips de treball. 

 
Aquest subapartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament evitats i les mesures 
preventives i les proteccions tècniques que s'han d'adoptar per al control i la reducció dels riscos associats a cadascun dels 
equips de treball utilitzats en l'obra ( "qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball "). 
 
Per dur a terme aquest estudi detallat dels riscos presents i de les seves corresponents mesures preventives a aplicar, s'ha 
optat per realitzar un anàlisi causal basat en la Nota Tècnica de Prevenció 592: La gestió integral dels accidents de treball 
(I): Tractament documental i investigació d'accidents de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
Així es distingeixen quatre grans blocs de factors de risc: 
 
• Agent: instal·lacions, màquines, eines, equips ... 
• Entorn: ambient (agents físics, químics o biològics) i lloc de treball (ordre, neteja ...). 
• Treballador: aptitud i actitud del treballador per al control de la situació de risc. 
• Organització: organització del treball i gestió de la prevenció (formació, procediments de treball ...). 
 
Tota aquesta informació queda recollida en l’Annex 1: Fitxes d'Avaluació de Riscos i mesures preventives per equips de 
treball adjunt al present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 

6.3 Normes generals d’actuació a l’obra. 

 
1. Tot el personal accedirà i sortirà de l'obra pel lloc destinat per a això serà independent de l'accés de maquinària i 

vehicles en general. 
2.  Accedir als llocs de treball pels llocs previstos, prohibint terminantment el grimpat per tubs, encofrats ... 
3. Verificar que el lloc de treball està dotat de les proteccions col·lectives necessàries. En cas de no estar-ho, es 

donarà avís a l'encarregat de l'obra. 
4. Serà obligatòria la utilització dels equips de protecció individual indicats per a la realització de cada tasca i, en 

particular: 
• Ús del casc en tot moment, en tot el recinte de l'obra, excepte a les oficines i locals d'higiene i 

benestar. 
• Ús de calçat antilliscant de seguretat en tot moment i en tot el recinte de l'obra. 
• Ús de guants de seguretat (loneta, goma, PVC, de cuir ...) en dependència directa amb el tipus de 
treball que s'executi. 
• Ús de protecció ocular en tots aquells treballs en què es produeixi projecció de partícules (maneig de 
radial, serres circulars, martells trencadors, testos i piquetes, regatadores, processos de soldadura, 
pintura ...). 
• Ús d'arnès de seguretat, ancorat a un punt fort, per a tot treball amb possibilitat de caiguda de alçada 
superior a 2 m sense l'adequada protecció col·lectiva. 

5. Mantenir l'obra en bon estat d'ordre i neteja, evitant deixar acumulats materials, enderrocs, eines i restes de 
menjar a les zones de pas i prop de les obertures. 

6. Emprar endolls, bases ... per a alimentació elèctrica homologades i en bon estat. 
7. No utilitzar màquines o eines sense la deguda autorització expressa. 
8. Emprar fusta nova en la construcció de proteccions col·lectives, sense nusos trencadissos i de clivelles o 

esquerdes que alterin la seva capacitat resistent.  
9. No utilitzar elements estranys (bidons, revoltons, piles de materials ...) com a plataformes de treball o per a la 

confecció de bastides. 
10. No alterar ni retirar les proteccions col·lectives. Si es fes hauria d'utilitzar les mesures de protecció individual. 
11. No utilitzar la maquinària d'elevació per al transport de persones. 
12. Verificar que no hi hagi ningú treballant ni per sobre ni per sota en la mateixa vertical en realitzar treballs en 

alçada. 
13. Posar en coneixement de l'encarregat qualsevol antecedent de vertigen o por a l'altura. 
14. No hauran d'aixecar-se manualment càrregues de pes superior als 25 Kg. 
15. Emmagatzemar o apilar correctament, en posició estable i en llocs prèviament assenyalats els materials, equips i 

eines. 
16. Queda totalment prohibit tirar materials, enderrocs o eines des d'altura, pels buits de façana o dels forjats. 
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6.4 Normes específiques d’actuació a l’obra. 
 

Inicialment, el projecte objecte del present estudi bàsic de seguretat i salut no contempla cap norma 
específica d’actuació a l’obra donat que no existeixen activitats que requereixin d’un tractament especial. 
En cas que durant el transcurs de les obres s’originessin treballs que requerissin de normes específiques 
d’actuació, caldrà definir-les i annexar-les al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.   
 
 

6.5 Aspectes generals de les proteccions col·lectives. 
 
Senyalització: 
 
El Real Decret 485/1997, del 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de caràcter general relatives a la 
senyalització de seguretat i salut en el treball, i concretament l’Article 4, ens indica que s’haurà d’utilitzar una senyalització 
de seguretat i salut a fi de:  
 

a) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.  
 
b) Alertar als treballadors quan es produeix una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 

protecció o evacuació.  
 
c) Facilitar als treballadors la localització i la identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

d’evacuació, d’emergència o de primers auxilis.  
 
d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.  

 
Colors de seguretat: 
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Senyals en forma de plafó: 
 
La forma i els colors d’aquests senyals vénen determinats per la seva tipologia. 
 
Els senyals s’han d’instal·lar a una alçada i en una posició apropiades en relació amb l’angle visual, tenint en compte 
possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte que s’hagi de senyalitzar o a l’accés a la zona de risc quan 
es tracti d’un risc general. 
 
El lloc d’emplaçament del senyal haurà d’estar ben il·luminat, ser accessible i fàcilment visible. 
 
Senyals lluminosos i acústics: 
 
La llum emesa pel senyal ha de provocar un contrast lluminós apropiat respecte el seu entorn, en funció de les condicions 
d’ús previstes. La seva intensitat haurà d’assegurar la percepció, sense produir enlluernament. 
Si un dispositiu pot emetre un senyal tant continu com intermitent, el senyal intermitent s’ha d’utilitzar per indicar un grau de 
perill més gran o una major urgència de l’acció requerida. 
El senyal acústic ha de tenir un nivell sonor superior a l’ambiental, de manera que sigui clarament audible, sense arribar a 
ser excessivament molest. 
Un senyal lluminós o acústic indica, quan es posa en funcionament, la necessitat de realitzar una determinada acció i s’ha 
de mantenir mentre persisteixi la situació de necessitat. 
 
Comunicacions verbals: 
 
La comunicació verbal s’estableix entre un emissor i un o diversos receptors, en un llenguatge format per textos curts, 
frases, grups de paraules o paraules aïllades, eventualment codificats. 
La comunicació verbal pot ser directa (utilització de la veu humana) o indirecta (veu humana o sintètica, difosa per un mitjà 
apropiat). 
Senyals gestuals: 
 
Un senyal gestual ha de ser precís, senzill, ample, fàcil de realitzar i comprendre i clarament distingible de qualsevol altre 
senyal gestual. 
El conjunt de gestos codificats que s’inclouen no exclou que es puguin utilitzar altres codis. 
 
Senyalització de riscos: 
 
A més dels senyals d'advertència, prohibició, obligació, lluita contra incendis, salvament i socors, regulades al R.D. 485/97, 
sobre senyalització en els llocs de treball, s'utilitzen en les obres un conjunt de senyals, de les que es reprodueixen les 
d'utilització més freqüent: 
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Aquest tipus de senyalització es realitza mitjançant senyals en forma de plafó perquè en quedi garantida la bona visibilitat i 
comprensió. El cartell de senyalització general d’una obra és: 
 

 
 
 
Riscos de caigudes, topades i cops: 
 
Per la senyalització de desnivells, obstacles, riscos de caigudes de persones, xocs o cops es fa servir el senyal en forma de 
plafó 
ambdós complementàriament. 
 
Per delimitar zones de locals de treball on es presentin els riscos abans esmentats, s’utilitza un color de seguretat. 
Normalment, es delimita amb cintes de franges alternes verticals de colors blanc i vermell. 
 

 
 
 
 
La senyalització per color de seguretat es realitza mitjançant franges alternes grogues i negres amb una inclinació 
aproximada de 45º.  
 

 
 
Les vies de circulació de vehicles han d’estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues pintades al terra d’un 
color ben visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del terra. 
 
 
Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i mescles perilloses  
 
Els recipients i canonades visibles que continguin productes als quals els sigui aplicable la normativa sobre comercialització 
de substàncies o mescles perilloses han de ser etiquetats de forma adequada. 
 
Les etiquetes s’han d’enganxar, fixar o pintar en llocs visibles dels recipients i de les canonades. 
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En aquest cas, les etiquetes s’han de col·locar al llarg de la canonada, en nombre suficient i en els punts de risc especial 
(vàlvules, connexions...). 
 
L’etiquetatge pot ser substituït pels senyals d’advertència amb el mateix pictograma o símbol. Si no existeix senyal 
d’advertència equivalent, s’ha d’utilitzar el pictograma corresponent del Reglament de la Unió Europea núm. 1272/2008 
sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles perilloses, anomenat CLP (Classification, Labelling and 
Packaging). 
 
El Reglament CLP proporciona un model uniforme d’etiquetatge d’abast internacional que permet identificar clarament les 
substàncies i mescles perilloses. 
 
Des de l’1 de desembre de 2010 és obligatori etiquetar conforme al Reglament CLP per a substàncies, i des de l’1 de juny 
de 2015 és obligatori per a mescles. 
 
Les zones utilitzades per emmagatzemar quantitats importants de substàncies o mescles perilloses s’han d’identificar 
mitjançant els senyals d’advertència apropiats. L’emmagatzematge de diverses substàncies o mescles perilloses es pot 
indicar mitjançant el senyal d’advertència “perill en general”. 
 
Equips de protecció contra incendis: 
 
Aquests equips han de ser de color vermell o predominantment vermell, i el seu emplaçament s’ha d’indicar mitjançant el 
color vermell o els senyals en forma de plafó relatius als equips de lluita contra incendis. 
 
Equips i mitjans de salvament i auxili: 
 
La senyalització per a la localització de les vies d’evacuació i dels equips de salvament o socors s’ha de realitzar mitjançant 
els senyals en forma de plafó corresponents. 
 
Situacions d’emergència: 
 
Per alertar d’aquest tipus de situacions s’ha d’utilitzar un senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació verbal. 
També es pot utilitzar una combinació d’aquests senyals. 
 
Maniobres perilloses: 
 
Aquest tipus de maniobres es guien o s’orienten mitjançant senyals gestuals, comunicacions verbals o formes combinades 
d’ambdues. 
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6.6 Manteniment preventiu de la maquinària i els equips. 
 

• Col·locar la màquina en terreny planer.  
• Bloquejar les rodes o les cadenes.  
• Recolzar en el terreny l’equip articulat. Si per alguna causa major s’ha de mantenir aixecat, s’ha d’assegurar que 

aquest no pugui caure accidentalment.  
• Desconnectar la bateria.  
• No s’ha d’estar entre les rodes, sobre les cadenes o sota el braç.  
 
• Disposar en bon estat de funcionament i conèixer el maneig de l’extintor.  
• Conservar la màquina en un estat de neteja acceptable.  
• Deixar refredar el motor abans de retirar el tap del radiador.  
• Els mecànics que treballin en la mateixa màquina (si n’hi ha més d’1 a la vegada), hauran de conèixer el treball que 

realitzen els altres, avisant amb antelació i adequadament de qualsevol acció que pugui suposar un perill pels 
demés.  

• No netejar mai les peces amb gasolina. En locals molt ventilats es pot dur a terme.  
• No fumar.  
• Utilitzar guants fins i calçat de seguretat amb sola antilliscant.  
• No tallar ni soldar sobre d’un pneumàtic inflat.  
• L’oli a utilitzar en la maquinària serà l’indicat pel fabricant.  

 
 

6.7 Instal·lacions generals a l’obra. 
 
Serveis higiènics i vestuaris:  
 

a) Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats.  
 

Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que 
permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari, la seva roba de treball. 
 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple; Substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de treball 
s’haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.  
 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d’aquest apartat, cada treballador haurà de 
poder disposar d’un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes personals sota clau.  

 
b) Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes 

apropiades i en  nombre suficient.  
 
Les dutxes hauran de tenir dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es pugui rentar sense 
obstacles i en adequades condicions d’higiene.  
 
Aquestes també hauran de disposar d’aigua corrent, calenta i freda. Quan, en relació al paràgraf primer d’aquest 
apartat, no siguin necessàries dutxes, hi hauran d’haver lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si 
fos necessària prop dels llocs de treball i dels vestuaris.  
 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre ells ha de ser fàcil.  
 

c) Els treballadors hauran de disposar en les proximitats dels seus llocs de treball dels locals de descans, dels vestuaris 
i de les dutxes o lavabos, i de locals especials equipats amb un número suficient de vàters i de lavabos.  

 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i vàters estaran separats per homes i dones, o s’haurà de preveure una util ització per 

separat dels mateixos.  
 
Menjador:  
 
Es construirà un local destinat exclusivament a menjador, il·luminat, ventilat i aclimatat adequadament. Estaran proveïts de 
taules i seients i sistema per escalfar el menjar. Es disposarà 1 aixeta a la pileta per cada 10 operaris o fracció. La seva 
superfície s'estima en 1,20 m2 per cada treballador. 
 
 
 



 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE LA REFORMA 
I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ (LOT B) 

 

      27 

    

6.8 Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
 
La instal·lació elèctrica s’adaptarà en tots els seus elements al que especifica el "Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió ", Instruccions MI-BT-027 (2). Instal·lacions en locals mullats i MI-BT-028 (4). Instal·lacions temporals. Obres 
 
 
 

7.  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 

7.1 Revisions mèdiques en l’obra. 
 
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995), en el seu Article 22, estipula que l’empresari haurà de garantir als 
treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu treball. Aquesta 
vigilància només es podrà portar a terme amb el consentiment del treballador però s’exceptuaran, amb previ informe dels 
representants dels treballadors, els casos en els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per a avaluar els 
efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors, o per verificar si l’estat de salut d’un treballador pot 
constituir un perill per a ell mateix, pels demés treballadors o per altres persones relacionades amb l’empresa, o quan 
aquest estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial 
perillositat. 
 
Els resultats de tals reconeixements seran posats en coneixement dels treballadors afectats i mai podran ser utilitzats amb 
finalitats discriminatòries ni en perjudici del treballador.  
L’accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que portin a 
terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que es pugui facilitar a l’empresari o a altres persones sense 
coneixement exprés del treballador.  
El Real Decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, estableix en el seu Article 37.3 que els 
serveis que desenvolupin funcions de vigilància i control de la salut dels treballadors hauran de comptar amb un metge 
especialista en Medicina de Treball o Medicina d’Empresa i un ATS/DUE d’empresa, sense perjudici de la participació 
d’altres professionals sanitaris amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada.  
L’activitat a desenvolupar haurà d’abraçar:  
 

• Avaluació inicial de la salut dels treballadors després de la incorporació al treball o després de l’assignació de tasques 
específiques amb nous riscos per a la salut.  

 
• Avaluació de la salut dels treballadors que tornen al treball després d’una absència prolongada per motius de salut, 

amb la finalitat de descobrir els seus eventuals orígens professionals i recomanar una acció apropiada per a 
protegir als treballadors. I, finalment, una vigilància de la salut a intervals periòdics.  

 
• La vigilància de la salut estarà sotmesa a protocols específics o a altres mitjans existents en relació als factors de risc 

als que estigui sotmès el treballador. La periodicitat i contingut dels mateixos s’establirà per l’Administració, 
escoltades les societats científiques corresponents. En qualsevol cas, en l’historial clínic-laboral s’inclouran, la 
descripció detallada del lloc de treball, el temps de permanència en el mateix i els riscos detectats, i les mesures 
preventives adoptades. Haurà de contenir, igualment, la descripció dels anteriors llocs de treball, els riscos 
presents en els mateixos i el temps de permanència en cadascun d’ells.  

 
• El personal sanitari del servei de prevenció, haurà de conèixer les malalties que es produeixin entre els treballadors i 

les absències al treball per motius de salut, per a poder identificar qualsevol possible relació entre la causa i els 
riscos per a la salut que es puguin presentar en els llocs de treball.  

 
• Aquest personal prestarà els primers auxilis i l’atenció d’urgència als treballadors víctimes d’accidents o alteracions en 

el lloc de treball.  
 
• L’Article 14 de l’Annex IV (Part A) del Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 

condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, indica les característiques que ha de reunir el 
lloc adequat per a la pràctica dels primers auxilis, que hauran d’instal·lar-se en aquelles obres en les que per la 
seva mida o tipus d’activitat així ho requereixin.  
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7.2 Obligacions de formació per part de l’empresari. 
 
L’Article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals exigeix que l’empresari, en compliment del deure de protecció, 
haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, a la 
contractació i quan succeeixin canvis en els equips, tecnologies o funcions que desenvolupi.  
 
Tal formació estarà centrada específicament en el seu lloc o funció, i s’haurà d’adaptar a l’evolució dels riscos i a l’aparició 
d’altres de nous. Inclús s’haurà de repetir si es considera necessari. 
  
Aquesta formació s’haurà d’impartir, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball, o en el seu defecte, en altres 
hores però amb descompte en aquell temps invertit en la mateixa. Pot impartir-la l’empresa amb els seus propis mitjans o 
amb altres concertats, però el seu cost mai recaurà sobre els treballadors.  
 
Si es tracta de persones que van a desenvolupar en l’Empresa funcions preventives de nivells bàsics, intermedi o superior, 
el Real Decret 39/1997, del 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, indica (en els seus 
Annexos del III al VI) els continguts mínims dels programes formatius als que s’haurà de referir la formació en matèria 
preventiva. 

 
 
7.3 Farmaciola. 
 
En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas 
d’accident, i estarà a càrrec d’una persona capacitada designada per l’empresa constructora. La localització de la farmaciola 
estarà degudament indicada mitjançant plafó: 
 

 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es substituirà immediatament lo usat.  
 
El contingut mínim serà: Aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercromina, amoníac, cotó, gasa estèril, benes, 
esparadrap, antiespasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor i termòmetre 
clínic. 
 
 

7.4 Assistència a accidentats. 
 
Es disposarà d’un cartell clarament visible en el qual s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels centres hospitalaris més 
pròxims, metges, ambulàncies, bombers, policia, etc., així com l’itinerari al centre assistencial més pròxim. Tot plegat 
quedarà reflectit en el Pla de Seguretat.  
 
Serà funció dels serveis de prevenció de l’empresa constructora, la prestació dels primers auxilis i l’execució dels plans 
d’emergència previstos per a aquests casos.  
 
A l’ingressar en l’empresa constructora, tot treballador haurà de ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual 
es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. 
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7.5 Telèfons en cas d’emergència. 
 

EMERGÈNCIES   112 

Atenció sanitària    

 CONSULTORI LOCAL D’ISONA  973 66 41 05 

 Carrer Soledad núm. 26, 25650 Isona i Conca Dellà  

Atenció hospitalària   

 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS  973 65 22 55 

 Carrer de Pau Casals núm. 5, 25620 Tremp - Lleida  

 Ambulàncies – Emergències mèdiques  061 

Serveis Policials i Bombers   

 Mossos d’Esquadra (Tremp)  112 – 973 65 88 00 

 Bombers (Parc de Bombers Voluntaris d’Isona)  112  

 
 
 

8.  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT. 
 
El Real Decret 1627/1997 estableix disposicions mínimes i entre elles no figura, per l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
(E.B.S.S.), la de realitzar un Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació d’aquest Estudi. 
 
Els Costos de la Seguretat estan inclosos dins els preus unitaris de les partides d’obra a executar. Tenint en compte que l’EBSS 
és un document del Projecte i que aquest és un document contractual, es pot considerar que contractualment queda fixat que 
la Seguretat està inclosa en els preus d’obra. 
 
 
 

9.  TREBALLS POSTERIORS. 
 

L’apartat 3 de l’Article 6 del Reial Decret 1627/1.997 estableix que en l’Estudi Bàsic es contemplaran també les previsions 
i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors. 
 

 
Reparació, conservació i manteniment 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 
Proteccions Individuals 

 
 Caigudes al mateix nivell en sòls.  

 Caigudes d’altura per forats 
horitzontals. 

 Caigudes per forats en tancaments 

 Caigudes per relliscades 

 Reaccions químiques per productes de 
neteja i líquids de maquinària 

 Contactes elèctrics per accionament 
inadvertit i modificació o deteriorament 
de sistemes elèctrics. 

 Explosió de combustibles mal 
emmagatzemats 

 Foc per combustibles, modificació 
d’elements d’instal·lació elèctrica o per 
acumulació de deixalles perilloses 

 Impacte d’elements de la maquinària, 
per despreniments d’elements 
constructius, per lliscament 
d’objectes, per trencaments deguts a 
la pressió del vent i per excés de 

 

 Bastimentada, escales i demés 
dispositius provisionals adequats i segurs.  

 Ancoratges de cinturons fixats a la  
paret per a la neteja de finestres no 
accessibles. 

 Ancoratges de cinturons per a 
reparació de teulades i cobertes. 

 Ancoratges per a politges per a hissat 
de mobles en mudances. 

 

 

 Casc de seguretat. 

 Ulleres contra impactes. 

 Roba de treball adequada. 

 Guants dielèctrics de baixa tensió. 

 Guants de cuir anti-tall per a maneig 
de material. 

 Botes de seguretat classe III. 

 Botes d’aigua de treballs (en cas de 
ser necessàries). 

 Faixa de protecció lumbar (en cas de 
ser necessària). 

 Cinturons de seguretat i cables de 
longitud i resistència adequada per a 
netejadors de finestres. 

 Cinturons de seguretat i resistència 
adequada per a reparar teulades i 
cobertes inclinades. 
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càrrega  

 Contactes elèctrics directes i 
indirectes 
 

 Toxicitat de productes emprats en la 
reparació o emmagatzemats a l’edifici. 

 Vibracions d’origen intern i extern 

 Contaminació per soroll 
 
 
 
 
 

10.  OBLIGACIONS DEL PROMOTOR. 
 
Abans del inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan en l’execució de 
les obres intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
En la introducció del Real Decret 1627/1997 i en l’apartat 2 de l’Article 2 s’estableix que el contractista i el subcontractista 
tindran la consideració d’empresari als efectes previstos en la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Com que en les 
obres d’edificació és habitual l’existència de nombrosos subcontractistes, serà previsible l’existència del Coordinador en la 
fase d’execució. 
 
La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les responsabilitats. 
 
El promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent abans del començament de les obres, que es redactarà 
amb consideració a lo disposat a l’Annex III del Real Decret 1627/1997, i que s’haurà d’exposar a l’obra de forma visible i 
actualitzar-se si fos necessari. 
 
 
 

11.  COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
La designació del Coordinador en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra podrà recaure en la mateix persona. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

 Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que les empreses i personal actuant apliquin de manera coherent i 
responsable els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
durant l’execució de l’obra, i en particular, en les activitats a que es refereix l’Article 10 del Reial Decret 1627/1.997. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix. 

 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no sigui necessària la designació del Coordinador. 
 
 
 

12.  PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 
 
En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inicio de l’obra, elaborarà un Pla de Seguretat 
i Salut en el que es analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en 
funció del seu propi sistema d’execució d’obra. En aquest Pla s’inclourà, en el seu cas, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en aquest Estudi Bàsic. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de la mateixa, de 
l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però que sempre 
amb l’aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li 
atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 
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Els que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses que intervenen en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera 
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla estarà en l’obra a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
 
 
 

13.  OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES. 
 
El contractista i subcontractistes estaran obligats a: 
 
1.  Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals i en 

particular: 
 

 El manteniment de l’obra en bon estat de 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 de diferents materials i la utilització de medis auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de les obres, 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 de materials, en particular si es 
tracta de matèries perilloses.  

 L’emmagatzematge i evacuació de residus i escombraries. 

 La recollida de materials perillosos utilitzats. 

 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
 

2.  Complir i fer complir al seu personal l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 
3.  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions sobre coordinació de 

les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les 
disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 

4.  Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin 
d’adoptar en el que es refereixi a seguretat i salut. 

5.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

 
Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i en el relatiu a les obligacions que li 
corresponguin directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. A més respondran solidàriament 
de les conseqüències que es derivin del incompliment de les mesures previstes en el Pla. 
 
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als subcontractistes.   
 
 
 

14.  OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
 
Els treballadors autònoms estan obligats a: 
 
1.  Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

particular: 
  

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 L’emmagatzematge i evacuació de residus i escombraries. 

 La recollida de materials perillosos utilitzats. 

 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als distints treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
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2.  Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada 
que s’hagués establert. 

  
4.  Complir amb les obligacions establertes per als treballadors a l’Article 29, apartats 1 i 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
  
5.  Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat al Reial Decret 1215/ 1.997. 
  
6.  Triar i utilitzar equips de protecció individual en els terminis previstos al Reial Decret 773/1.997. 
  
7.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut. 
 
Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert al Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
 

15.  LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 
 
En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d’Incidències que 
constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional al que pertany el tècnic que hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els 
contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses que intervenen, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques 
competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix. 
 
(Només es podran fer anotacions en el Llibre d’Incidències relacionades amb el compliment del Pla). 
 
Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, el Coordinador estarà obligat a trametre en el termini de vint-i-quatre 
hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. Igualment notificarà 
aquestes anotacions al contractista i als representants dels treballadors. 
 
 
 

16.  PARALITZACIÓ DELS TREBALLS. 
 
Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, s’observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al 
contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc 
greu imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 
 
Donarà compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es 
realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als subcontractistes i/o autònoms afectats de la 
paralització i als representants dels treballadors. 
 
 

17.  DRETS DELS TREBALLADORS 
 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible de 
totes les mesures que s’hagin d’adoptar en lo que es refereix a la seva seguretat i salut en l’obra.  
 
Quan sigui necessari, i tenint en compte el nivell de risc i la importància de l’obra, s’haurà de desenvolupar amb l’adequada 
coordinació de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 39 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals la consulta i participació dels treballadors o dels seus representants en les empreses que exerceixin les seves activitats 
en el lloc de treball.  
 
Es facilitarà una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i 
seguiment, pel contractista als representants dels treballadors en l’obra. 
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18.  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D’APLICAR-SE EN LES 
OBRES. 
 
Les obligacions previstes en les tres parts de l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de 
l’activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
 
 
 

A Solsona, març de 2020. 

 
 
 
 
 

Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 
FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 
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ANNEX I. FITXES D’AVALUACIÓ DE RISCOS PER EQUIPS DE TREBALL. 
 
 
RADIAL 

Descripció: màquina portàtil molt versàtil, emprada normalment per realitzar talls en materials, accionada 
generalment per energia elèctrica o aire comprimit. 

Exemple: segons el disc que es munti, possibilita realitzar treballs de trossejament o tall, rebarbado, desbast, 
polit, polit, ranurat ... i treballar més sobre gran diversitat de materials com metalls, formigó, pedra, 
fibrociment, fusta ... 

RISCOS 

• Talls 
• Abrasions 
• Contacte elèctric 
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 

• Inhalació de pols 
• Soroll 
• Vibracions 
• Altres riscos 

AGENT 

• Utilitzar radial que disposi de doble aïllament. 
• Utilitzar el disc de tall adequat al material a tallar. 
• Canviar el disc quan estigui gastat. 
• Mantenir el cable de la màquina en bon estat. 
• No abandonar la màquina fins que el disc es troba aturat completament. 
• Considerar que els metalls tallats majoritàriament poden presentar arestes tallants, rebaves ... 
amb el consegüent risc de tall. 
• La màquina ha d'estar proveïda de "dispositiu d'home mort". 
• Vigilar l'estat del quadre elèctric de l'obra i l'existència d'interruptor diferencial. 
• Utilitzar radials amb el marcatge CE. 

ENTORN 

• Quan es treballi en presència d'aigua, utilitzar preses de corrent estanques. 
• Posar-se d'esquena al vent. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Tenir en compte que els materials acabats de tallar poden estar a altes temperatures, amb el 
consegüent risc per contacte tèrmic, d'incendi o explosió. 

TREBALLADOR 

• Ús de protectors auditius. 
• Utilitzar ulleres antiprojeccions. 
• Ús de guants de seguretat. 
• Ús de mascareta contra la pols. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• No treure el protector del disc. 
• No polir amb la cara anterior del disc. 
• Tallar amb el disc col·locat en perpendicular a la peça. 
• Desconnectar la màquina del corrent en les operacions d'ajust o canvi del disc. 
• Abans d'aplicar el disc gira'l en buit. 

ORGANITZACIÓ 

• No molestar ni distreure els companys que estiguin tallant. 
• Subjectar les peces amb mecanismes adequats. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin la radial. 
• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
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REGATADORA ELÈCTRICA 

Descripció: màquina portàtil molt versàtil, emprada normalment per realitzar talls en materials, accionada 
generalment per energia eléctric 

Exemple: segons el disc que es munti, possibilita realitzar treballs de trossejament o tall, rebarbat 

RISCOS 

• Contacte elèctric. 
• Cops, talls i atrapaments per òrgans 
mòbils. 
• Projecció de partícules. 
• Vibracions. 

• Sobreesforços. 
• Ambient pulvígeno. 
• Soroll. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Utilitzar maquinària que disposi de doble aïllament. 
• Mantenir el cable de la màquina en bon estat. 
• No abandonar la màquina fins que el disc es troba aturat completament. 
• La màquina ha d'estar proveïda de "dispositiu d'home mort". 
• Vigilar l'estat del quadre elèctric de l'obra i l'existència d'interruptor diferencial. 
• Utilitzar regatadores amb el marcatge CE. 
• Si és possible la màquina ha de disposar d'un sistema d'extracció localitzada. 
• En altura treballar pujat en plataformes de treball, estables, d'amplada mínima de 60 cm i 
amb la protecció reglamentària. 

ENTORN 
• Mullar la zona a tallar prèviament per disminuir la formació de pols. 
• Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de treball i les zones de pas. 

TREBALLADOR 

• Ús d'ulleres antiprojeccions. 
• Utilitzar protecció auditiva. 
• Ús de guants protectors. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Ús de casc de seguretat. 
• No posar en cap cas fora de servei la carcassa protectora de disc. 
• Desconnectar la màquina del corrent en les operacions d'ajust o canvi de discos. 
• Abans de connectar la màquina a la presa de corrent, comprovar estat de la carcassa i del 
disc, que serà substituït immediatament si presenta fissures, trencaments o la manca d'alguna 
dent. 
• En cap cas deixar la màquina recolzada a terra connectada a la xarxa elèctrica. 

ORGANITZACIÓ 

• No molestar ni distreure els companys que estiguin "fregant". 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin la regatadora. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• La connexió a la presa de corrent es realitzarà mitjançant clavilla estanca. Mai serà amb fil nu. 
• L'alimentació elèctrica es realitzarà a través del quadre auxiliar, en combinació amb el quadre 
general, mitjançant mànega antihumitat. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
• En treballs de reforma, assegurar-se que totes les conduccions (aigua, electricitat, gas, ...) estan 
fora de servei. 
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SERRA DE DISC 

Descripció: equip de treball utilitzat per al tall de peces de fusta, format per una taula i un disc de serra fixa i 
accionat per un motor elèctric. 

Exemple: formació dels encofrats en la fase d'estructura, taulers, rolls, falques, llistons ... 

RISCOS 

• Talls i / o amputació. 
• Atrapaments. 
• Projecció de partícules. 
• Cops per retrocessos de la fusta. 
• Sobreesforços. 

• Contacte amb energia elèctrica. 
• Sorolls. 
• Inhalació de partícules. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Mantenir el cable de la màquina en bon estat. 
• Canviar el disc quan estigui gastat. 
• La màquina ha de tenir botó d'atur i tall d'energia en cas d'emergència. 
• Vigilar l'estat del quadre elèctric de l'obra i l'existència d'interruptor diferencial. 
• Utilitzar serres de disc amb marcatge CE. 
• La connexió a la presa de corrent es realitzarà mitjançant clavilla estanca. Mai serà amb fil nu. 
• Deuen portar sistema de "frenada de disc", mitjançant el qual es redueix dràsticament el 
moviment d'inèrcia del mateix. 
• La distància entre el ganivet divisor i el disc ha de ser inferior a 1 cm. 

ENTORN 

• Quan es treballi en presència d'aigua, utilitzar preses de corrent estanc. 
• Netejar la fusta de claus, ciment i altres partícules que pogués contenir. 
• Situar la taula sobre una base ferma i anivellada, situada fora de la zona d'escombrat de 
càrregues suspeses i de zones de pas. 
• Posar-se d'esquena al vent. 

TREBALLADOR 

• Ús de protectors auditius per a exposicions una mica prolongades. 
• Utilitzar ulleres anti-impacte. 
• No utilitzar guants de seguretat. 
• Ús de màscares antipols. 
• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Utilitzar un empenyedor per al tall de peces petites. 
• Subjectar la peça amb força i de forma adequada. 
• No treure ni manipular el protector de la màquina. 
• Quan es netegi la màquina desconnectar-la de la xarxa elèctrica. 
• Abans de començar a tallar, treure anells, cadenes ... de les mans. 

ORGANITZACIÓ 

• Demanar ajuda a un company quan haguem de tallar peces llargues i / o pesades. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
• No molestar ni distreure els companys que estiguin tallant. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin la serra de disc. 
• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
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FORMIGONERA 

Descripció: equip de treball consistent en un dipòsit rotatori on es barregen els ingredients del formigó: àrids de 
diferent granulometria, ciment i aigua. 

Exemple: execució de formigó en massa, morters de diverses característiques ... 

RISCOS 

• Projecció de partícules. 
• Incendi i / o explosió. 
• Atrapaments amb elements mòbils de la 
màquina. 
• Sobreesforços. 

• Contactes elèctrics. 
• Contacte amb substàncies càustiques i / o 
corrosives (ciment). 
• Sorolls. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• La màquina ha de disposar de botó d'aturada en cas d'emergència. 
• La formigonera ha de disposar de fre de basculació del bombo. 
• Les parts mòbils de la formigonera com pinyons, corretges han d'estar protegides. 
• Vigilar l'estat del quadre elèctric de l'obra i l'existència d'interruptor diferencial. 
• Utilitzar formigoneres amb el marcatge CE. 
• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega antihumitat i clavilla 
estanca, mai amb fil nu. 
• Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic. 
• Assegurar la connexió i comprovar periòdicament el correcte funcionament de la presa a 
terra. 

ENTORN 

• Situar la formigonera sobre una base ferma i anivellada, situada fora de les zones de pas. 
• Evitar la presència de cables elèctrics per terra, col·locar-los per l'aire. 
• A la via pública, aquesta activitat s'ha d'aïllar degudament de les persones o vehicles. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc protector. 
• Utilitzar protectors auditius per a un ús prolongat de la formigonera. 
• Utilitzar ulleres de seguretat. 
• Ús de guants contra agressions químiques. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Deixar distància de seguretat en el palejat. 
• No introduir la pala dins de la formigonera. 

ORGANITZACIÓ 

• És necessària formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat prèvia desconnexió de la 
xarxa elèctrica. 
• Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades 
totes les tapes i carcasses protectors. 
• No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 
• fer manteniments periòdics. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin la formigonera. 
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MAQUINILLO 

Descripció: màquina molt utilitzada en construcció per a l'elevació de càrregues de petit pes. L'hissat es realitza 
mitjançant un motor elèctric que actua sobre un cable acerat. 

Exemple: elevació de tot tipus de càrregues relativament poc pesades. 

RISCOS 
• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Despreniment de càrregues suspeses. 
• Contacte amb energia elèctrica. 

• Sobreesforços. 
• Atrapaments. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• El maquinillo ha d'estar ancorat de forma correcta, amb els seus elements de subjecció en 
perfecte estat (no utilitzar contrapesos). 
• No sobrecarregar la màquina. Respectar la càrrega màxima autoritzada pel fabricant. 
• Utilitzar maquinillos amb marcatge CE. 
• El buit d'accés de càrregues disposarà de barana a una alçada mínima de 90 cm amb llistó 
intermedi i sòcol. 
• El maquinillo ha de comptar amb limitador de recorregut, ganxo amb balda de seguretat i 
carcassa protectora. 
• Utilitzar només connexions elèctriques amb marcatge CE, aïllament i presa a terra. 
• Realitzar sempre les connexions elèctriques del maquinillo amb una mànega antihumitat, 
connectada als diferencials del quadre elèctric. 

ENTORN 

• Senyalitzar i abalisar la zona de càrrega i descàrrega, impedint que circulin persones per la seva 
vertical. 
• Instal·lar un senyal de "PERILL CÀRREGA SUSPESA" Al costat de la zona de seguretat de 
càrrega i descàrrega. 
• Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de treball i en les zones de pas generals. 
• Mantenir una bona il·luminació de la zona de treball. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Ús d'arnès anticaiguda per als operaris que utilitzen el maquinillo quan hagin de recollir la 
càrrega i no hagi protecció col·lectiva davant el risc de caiguda en alçada. 
• Guants contra riscos mecànics. 
• Amarrar l'arnès a un punt fix i independent de la màquina. 
• Prendre les mesures necessàries per recollir la càrrega de manera adequada, sense realitzar 
sobreesforços. Si cal, demanar ajuda a un company. 
• No llençar en oblic o deixar càrregues suspeses amb la màquina parada. 
• No modificar ni retirar els mecanismes de seguretat de la màquina. 

ORGANITZACIÓ 

• Inspeccionar tots els accessoris i elements de seguretat, cables, cadenes, eslingues, estrops i 
altres mitjans auxiliars, en començar la jornada de treball. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin el maquinillo. 
• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Emprar preses de corrent adequades al connector. Procurar mantenir-la en bones condicions. 
• Realitzar el manteniment amb la màquina parada i desendollar. 
• Vigilar en tot moment el desplaçament de la càrrega. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
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EQUIP ELÈCTRIC DE SOLDADURA 

Descripció: equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura caracteritzat perquè salta l'arc elèctric 
entre la peça a soldar sotmesa a un dels pols de la font d'energia i l'elèctrode que es troba 
connectat a l'altre pol. 

Exemple: execució d'estructures metàl·liques, treballs de serralleria, estructures lleugeres ... 

RISCOS 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Cops contra objectes immòbils. 
• Projecció de partícules. 
• Contactes tèrmics. 
• Contactes elèctrics. 

• Sobreesforços 
• Exposició a radiacions. 
• Explosions i incendis. 
• Exposició a fums i gasos tòxics. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Tant el grup de soldadura com la peça a soldar han d'estar amb presa de terra. 
• Les pinces portaelectrodes seran completament aïllants. 
• Disposar el limitador de tensió de buit de 24 V com a màxim en el circuit de soldadura. 
• Utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE. 
• Realitzar la connexió o subministrament elèctric amb mànega antihumitat. 

ENTORN 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• En els treballs en zona humida o mullada, treballar amb tensions de seguretat. 
• Preveure la presència d'extintors en zones amb especial risc d'incendi. 
• Prohibit treballar en condicions climatològiques adverses de vent fort i pluja. 
• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
• Es prohibeixen els treballs de soldadura i tall en locals on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles. 

TREBALLADOR 

• Utilitzar roba de treball de llana o cotó ignífug. 
• Utilitzar una pantalla facial amb protector amb filtre que protegeixi de la projecció violenta de 
partícules i de les radiacions de la soldadura. 
• Ús d'arnès anticaiguda en cas d'absència de protecció col·lectiva. 
• Utilitzar guants aïllants de la calor. 
• Utilitzar protecció auditiva en treballs previs de preparació de superfícies a soldar. 
• Abans de començar a soldar, comprovar que la careta o pantalla no té escletxes que deixin 
passar la llum, i que el vidre sigui adequat a la intensitat o diàmetre de l'elèctrode. 
• Utilitzar ulleres antiprojeccions o pantalla transparent en el picat o raspallat d'escòries de la 
soldadura. 
• Utilitzar calçat de seguretat aïllant en treballs sobre elements metàl·lics. 
• Abans d'iniciar la soldadura, es comprovarà la connexió a terra. 
• No canviar els electrodes sense guants, amb guants mullats, o sobre una superfície mullada. 
• No treballar amb la roba bruta per greix, dissolvent o altres substàncies inflamables. 
• No tocar peces recentment soldades. 
• No refredar els elèctrodes submergint-los en aigua. 
• No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 

ORGANITZACIÓ 

• Formació especifica als treballadors que utilitzen aquests equips. 
• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d'oli o combustible que hi 
pugui haver. 
• Desconnectar l'equip de soldadura en pauses d'una certa durada. 
• Les operacions de neteja i manteniment es faran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica. 
• Substituir immediatament les eines en mal estat. 
• fer manteniments periòdics d'aquests equips. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin aquest equip. 
• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
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DUMPER 

Descripció: equip de treball destinat al transport de materials lleugers dotats d'una caixa, tremuja o bolquet 
basculant per a la seva càrrega. 

Exemple: aquesta denominació comprèn una àmplia gamma de vehicles que es classifiquen segons la seva 
càrrega útil. 

RISCOS 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Cops i contactes amb elements mòbils de 
la màquina. 
• Atrapaments per bolcada de màquines. 
• Contactes amb energia elèctrica. 
• Vibracions. 

• Explosions i incendis. 
• Atropellaments, cops i xocs contra vehicles. 
• Exposició a pols. 
• Sorolls. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Disposar de cabina antibolcada (ROPS) i cabina antiimpacte (FOPS). 
• No transportar peces que sobresurtin de la tremuja. 
• No utilitzar el dúmper per al transport de persones. 
• No sobrecarregar la capacitat de càrrega del dúmper. 
• S'ha de disposar d'avisador lumínic de tipus rotatori. 
• Ha d'estar dotat de senyal acústic de marxa enrere. 
• No fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball. 

ENTORN 

• Anivellar l'àrea de treball. 
• Circular amb precaució i respectant la senyalització corresponent. 
• En cas de mala visibilitat, demanar ajuda a un senyalista. 
• Romandre fora del radi d'acció de la màquina. 
• En presència d'ambient pulvígeno, regar la zona de forma constant i habitual. 
• Disposar de vies de circulació independents per a personal i maquinària. 
• Instal·lar topalls a la vora de talussos, rases ... 

TREBALLADOR 

• Utilitzar l'armilla reflectant per ser visibles amb més facilitat. 
• Utilitzar el casc de seguretat. 
• Ús dels protectors auditius en cas d'ús prolongat. 
• Utilitzar botes de seguretat. 
• Pujar i baixar del dúmper únicament per l'accés previst pel fabricant. 
• Mantenir nets els accessos, els agafadors i escales. 
• Proveir sempre amb el motor aturat i el fre de mà posat. 
• Utilitzar el cinturó de seguretat. 
• Pujar i baixar del dúmper únicament per l'accés previst pel fabricant, i quan aquest 
estigui aturat del tot. 
• No utilitzar el telèfon mòbil quan es condueixi la màquina. 

ORGANITZACIÓ 

• Disposar d'extintor d'incendis al vehicle. 
• No fumar durant el repostatge de la màquina, ni en realitzar el seu manteniment. 
• Rotar els llocs del personal per reduir les hores d'exposició. 
• Cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada i tingui la formació i informació 
específica adequada. 
• És obligat tenir el carnet B de conduir si la màquina circula per una via pública. 
• Parar atenció al manteniment dels sistemes d'amortiment de la màquina. 
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GRUA PLOMA 

Descripció: màquina d'elevació acoblada a un camió, de funcionament discontinu, destinada a elevar i distribuir 
les càrregues per mitjà d'un ganxo suspès d'un cable o de qualsevol altre accessori d'aprehensió. 

Exemple: existeixen múltiples tipus de grues en funció dels seus pesos i llargs de ploma. 

RISCOS 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes. 
• Cops contra objectes immòbils. 
• Cops i contactes amb elements mòbils de 
la màquina. 

• Atrapaments. 
• Explosions i incendis. 
• Atropellaments, cops i xocs amb o contra 
vehicles. 
• Soroll i vibracions. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Les politges, engranatges i el tambor de enrrollamiento estaran protegits per un bastidor metàl·lic 
de protecció que permeti la visió del correcte enrrollamiento del cable. 
• S'instal·laran punts forts de seguretat en la qual ancorar el fiador de l'arnès anticaigudes dels 
operaris encarregats de rebre la càrrega en alçada. 
• La màquina ha de portar avisador lumínic de tipus rotatori. 
• La grua ha d'estar dotada d'senyal acústic de marxa enrere. 
• Mantenir al dia la ITV, inspecció tècnica de vehicles. 
• En cap cas, s'han d'elevar càrregues superiors a la màxima admesa pel fabricant de la grua. 
• Per treballar amb el camió grua, aquest ha d'estar ben recolzat i assentat sobre el terreny, 
estenent els gats adequadament. 

ENTORN 

• Evitar utilitzar la grua en proximitat de línies elèctriques aèries o deixant les adequades distàncies 
de seguretat en funció de la tensió de la línia. 
• Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de treball i les zones de pas generals. 
• Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i de baixa resistència mecànica. 
• Evitar sobrevolar amb la càrrega al personal de l'obra i les zones de pas. No es realitzaran treballs 
dins del radi d'acció de les càrregues suspeses. 
• L'operador de la grua tindrà sempre a la vista la càrrega suspesa. Si no fos possible, les 
maniobres seran auxiliades per un senyalista. 

TREBALLADOR 

• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Ús de casc de seguretat. 
• No utilitzar el telèfon mòbil si no és que es disposi de mans lliures. 
• Mantenir nets els retrovisors, els parabrises i miralls, assegurant la màxima visibilitat. 
• Pujar i baixar del camió únicament per l'escala prevista pel fabricant, utilitzant els esglaons i 
agafadors proveïts per a tal fi i sempre de cara a la màquina. 
• A l'd'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la grua responen correctament i 
estan en perfecte estat: cables, frens, pneumàtics, etc. 
• La càrrega s'elevarà verticalment i de forma lenta, en cap cas mitjançant traccions esbiaixades o 
obliqües. En cas necessari, s'utilitzaran cordes de guia. 
• Utilitzar l'armilla reflectant per ser visibles amb més facilitat. 
• Quan es manipulin càrregues, utilitzar guants contra riscos mecànics. 

ORGANITZACIÓ 

• En cap cas es farà servir la grua com a mitjà de transport de persones. 
• Els desplaçaments dins de l'obra es realitzaran amb el braç plegat i immobilitzat. 
• Disposar de la deguda formació per a l'ús i maneig d'aquest tipus de màquines. 
• Seguir les següents instruccions del fabricant 
• Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat. 
• No s'ha d'abandonar la màquina amb una càrrega suspesa o amb el braç estès. 
• Realitzar inspeccions regulars de l'estat de seguretat dels cables d'hissat de la grua. 
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EINES MANUALS 

Descripció: estris o equips de treball, utilitzats generalment de manera individual i que únicament requereixen 
per al seu funcionament l'esforç físic del treballador. 

Exemple: hi ha multitud d'eines adaptades als diferents treballs d'obra, facilitant així l'execució dels mateixos. 

RISCOS 

• Caiguda d'objectes per manipulació. 
• Caiguda d'objectes despresos. 
• Trepitjades sobre objectes. 
• Talls. 

• Cops per objectes o eines. 
• Projecció de partícules. 
• Sobreesforços. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Les eines manuals estaran construïdes amb material resistent i estaran lliures d'olis, greixos i 
altres substàncies lliscants. 
• Selecciona l'eina adequada al tipus de treball que s'hagi de realitzar. 
• No sobrepassar les prestacions per a les que estan dissenyades. 
• En treballs en què hi hagi risc de contacte elèctric utilitzar eines dielèctriques. 

ENTORN 
• No emmagatzemar o abandonar les eines en passadissos, escales, ni en llocs elevats. 
• Comprovar que la superfície de treball estigui ordenada i no relliscosa. 

TREBALLADOR 

• Ús d'ulleres antiimpacte. 
• Utilitzar guants de seguretat. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• No molestar ni distreure els companys que estiguin treballant amb una eina. 
• Vigilar que el mànec aïllant de les eines estigui en bon estat. 
• No llançar-les eines entre companys. 
• Subjectar la peça amb la qual s'està treballant amb força i de forma adequada. 
• Mantenir els colzes a prop del cos i les nines rectes. 

ORGANITZACIÓ 

• Formar i informar els treballadors sobre com funciona cada eina i la forma d'utilitzar-la. 
• No utilitzar-les per a fins diferents als previstos. 
• No porteu eines a les butxaques oa les mans. Portar-les en caixes o maletes porta eines, amb les 
parts punxants protegides. 
• Efectuar rotacions dels llocs de treball sempre que sigui possible. 
• Abans d'utilitzar una eina, comprovar que estigui en bon estat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     44 

 
MARTELL PICADOR 

Descripció: equip de treball de connexió elèctrica, amb mecanisme de colpeig per accionament pneumàtic. 

Exemple: martell picador: utilitzat per cisellar i arrencar formigó, fonaments i ferms de carrers, per compactar, 
piconar i compactar en la fabricació de peces. Martell perforador: amb útils giratoris i percussor 
incorporat per realitzar perforacions. 

RISCOS 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes per manipulació. 
• Cops per objectes o eines. 
• Projecció de partícules. 

• Sobreesforços. 
• Exposició a pols. 
• Sorolls i vibracions. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Netejar els possibles vessaments d'oli o combustible que hi pugui haver, abans de començar a 
treballar. 
• Previ a l'inici dels treballs, s'ha d'inspeccionar el terreny (o elements estructurals) per detectar la 
possibilitat de futurs despreniments per la vibració transmesa. 
• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
• Posada a terra del quadre elèctric o grup electrogen del que s'alimenti el martell i ús de doble 
aïllament. 
• Instal·lar plataformes auxiliars adequades, amb barana de protecció perimetral per a treballs a 
més de dos metres d'altura. 
• Deixar fora de servei totes aquelles instal·lacions que es puguin veure afectades en treballar amb 
aquestes màquines. 

ENTORN 

• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
• Realitzar aquests treballs en horari que provoqui les menors molèsties a terceres persones. 
• Mantenir un radi de seguretat al voltant d'aquesta activitat. 
• Assegurar la correcta il·luminació de la zona de treball. 

TREBALLADOR 

• Utilitzar el martell amb les dues mans de forma segura. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• Utilitzar arnès de seguretat anticaiguda ancorat a un punt fort, si no hi ha protecció col·lectiva que 
elimini aquest risc. 
• No treballar sobre murs, pilars o sortints. 
• Utilitzar guants, canelleres o faixa lumbar antivibratòria. 
• Ús de guants de protecció. 
• Utilitzar protectors auditius. 
• Ús d'ulleres antiprojeccions. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Utilitzar mascareta contra la pols. 
• No recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que aquest pot lliscar i caure. 
• No fer esforços de palanca amb el martell en funcionament. 

ORGANITZACIÓ 

• Han de ser reparats per personal autoritzat. 
• No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 
• No deixar els martells clavats en els materials que s'han de trencar. 
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o extreure la bateria, quan no s'utilitzi. 
• fer manteniments periòdics del martell 
• Emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas, i preferiblement en el 
seu embalatge original. 
• Fer les operacions de neteja i manteniment prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica o 
bateria. 
• Rotar en la mesura del possible els treballadors que utilitzin aquest equip de treball. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE LA REFORMA 
I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ (LOT B) 

 

     45    

COMPRESSOR 

Descripció: equip de treball la missió consisteix a produir un cabal d'aire a una determinada pressió segons les 
necessitats de les màquines que ha d'accionar. 

Exemple: els tipus de compressors responen a la capacitat dels mateixos de crear pressions de sortida 
diferents en funció de cada aparell. 

RISCOS 

• Cops contra objectes immòbils. 
• Atrapaments. 
• Contactes tèrmics. 
• Contactes amb energia elèctrica. 
• Vibracions.  

• Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos. 
• Sorolls. 
• Altres riscos. 

 

AGENT 

• El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal 
i amb les rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. 
• Proveir combustible amb el motor aturat i fred, evitant així risc d'incendis o explosions. 
• Utilitzar compressors amb el marcatge CE. 
• Utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancats. 

ENTORN 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
• Situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les excavacions. 
• A la via pública, aquesta activitat s'ha d'aïllar degudament de les persones o vehicles. 
• Situar el compressor en zones habilitades de manera que s'evitin zones de pas o zones massa 
properes a l'activitat de l'obra. 
• Sempre que sigui possible, situar el compressor en zones prou ventilades (si cal recórrer a 
ventilació forçada). 
• No realitzar treballs ni deixar combustible prop del seu tub d'escapament. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc de seguretat. 
• En alguns casos utilitzar protectors auditius: taps o auriculars. 
• Ús de guants contra agressions d'origen tèrmic. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Intentar evitar la inhalació dels vapors del combustible. 
• Assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i carcasses protectors, abans de posar-lo en 
funcionament. 

ORGANITZACIÓ 

• Donar formació específica als treballadors per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Netejar els possibles vessaments d'oli o combustible que hi pugui haver, abans de començar a 
treballar. 
• Col·locar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s'uneixin 
diversos tipus de soroll. 
• Assegurar la connexió i comprovar periòdicament el correcte funcionament de la presa a terra. 
• Han de ser reparats per personal autoritzat. 
• No realitzar treballs de manteniment amb el compressor en funcionament. 
• Revisar periòdicament tots els punts d'escapament del motor. 
• fer manteniments periòdics d'aquests equips. 
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TREPANT PORTÀTIL 

Descripció: eina elèctrica destinada a perforar diferents materials 

Exemple: execució de trepants en fusta, metalls, formigó, materials sintètics ... 

RISCOS 

• Caiguda d'objectes per manipulació. 
• Cops i contactes amb elements mòbils de 
la màquina. 
• Cops per objectes o eines. 
• Projecció de partícules. 
• Sobreesforços. 

• Contactes amb energia elèctrica. 
• Exposició a substàncies nocives o tòxiques. 
• Exposició al sorolls. 
• Vibracions. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Utilitzar trepants amb el marcatge CE. 
• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
• Escollir l'accessori més adequat per a cada aplicació. 
• Ha de disposar d'empunyadura auxiliar per a una millor subjecció i d'interruptor amb fre d'inèrcia, 
de manera que en deixar de prémer s'aturi la màquina de manera automàtica. 

ENTORN 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. Disposar-los de forma aèria 
sempre que sigui possible. 
• Assegurar en el possible, que no hi hagi instal·lacions ocultes en les zones a perforar. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar protectors auditius en cas d'excessiva exposició. 
• Utilitzar ulleres antiprojeccions. 
• Quan sigui procedent, ús de mascaretes antipols. 
• Guants contra agressions mecàniques i vibracions. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Evitar entrar en contacte amb les parts giratòries de la màquina. 
• Realitzar aquestes operacions amb equilibri estable, donant suport fermament els dos peus a 
terra. 
• No estirar el cable per desendollar. 
• Fer el canvi de les broques amb l'equip aturat i desendollat. 

ORGANITZACIÓ 

• Han de ser reparats per personal autoritzat. 
• Efectuar les operacions de neteja i manteniment prèvia desconnexió de l'aparell de la xarxa 
elèctrica o de la bateria. 
• Escollir la broca adequada per al material que s'hagi de foradar. 
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o extreure la bateria, quan no s'utilitzi. 
• fer manteniments periòdics d'aquests equips. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i preferiblement amb el 
seu embalatge original. 
• Estar format en l'ús i maneig d'aquest equip. 
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ESCALA DE MÀ 

Descripció: equip de treball, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paral·leles o lleugerament 
convergents unides a intervals per travessers i que serveix perquè una persona pugi o baixi d'un 
nivell a un altre. És de poc pes i es pot transportar amb les mans. 

Exemple: de fusta, metàl·liques o de fibra. 

RISCOS 
• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Caiguda d'objectes. 
• Sobreesforços. 

• Cops contra objectes immòbils. 
• Atrapaments. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Emprar únicament escales amb marcatge CE. 
• Subjectar la part superior de l'escala a l'estructura. 
• No utilitzar escales de mà en els treballs propers a obertures, forats d'ascensor, finestres o 
similars, si no es troben prou protegits. 
• Està prohibit el transport o manipulació de càrregues des d'escales de mà quan el seu 
pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 
• Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior. 
• Assegurar l'estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport sòlids i 
estables. 
• Han de disposar d'elements antilliscament a la base. 
• Les escales de fusta han de tenir travessers d'una sola peça, encasellats, sense defectes ni 
nusos. 
• Les escales metàl·liques han de tenir travessers d'una sola peça sense deformacions o 
protuberàncies i la junta s'ha de realitzar mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat. 
• Les escales de tisora han d'estar dotades d'un tensor de seguretat. 
• Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera 
que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada. 

ENTORN 

• Inspeccionar el lloc de suport de l'escala per evitar contactes amb cables elèctrics, canonades, 
etc. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• És prohibit el pas de persones sota l'escala. 

TREBALLADOR 

• Ús del casc de seguretat. 
• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Dotar al treballador d'arnès anticaiguda, quan l'alçada de treball supera els 3,5 m d'alçada i els 
treballs que s'han de realitzar requereixin moviments o esforços perillosos per a la seva estabilitat. 
• Posar-les en un angle aproximat de 75º respecte a l'horitzontal. 
• Cal verificar que el tensor estigui completament estirat a les escales de tisora. 
• Mai deixar les eines o materials que s'estan utilitzant sobre els esglaons. 
• L'ascens i el descens ha de realitzar-se sempre de cara a l'escala. 
• No poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament. 
• Les escales de tisora no es poden utilitzar amb una cama a cada lateral de l'escala. 
• Utilitzar les dues mans per pujar i baixar. 
• Mantenir el cos dins de l'amplària de la mateixa. 
• Fixar de manera segura les escales suspeses per evitar moviments de balanceig. 

ORGANITZACIÓ 

• Utilitzar escales únicament quan la utilització d'altres equips de treball més segurs no estigui 
justificada. 
• Revisar periòdicament les escales de mà. 
• No utilitzar escales de mà de més de 5 m de longitud, la resistència no estigui garantida. 
• Pintar les escales d'acer per evitar la seva oxidació. 
• No empalmar escales llevat que estigui previst pel fabricant. 
• Revisar les abraçadores a les escales extensibles. 
• Per utilitzar l'escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala s'han embrutat amb 
substàncies que provoquin relliscades: greix, oli ... 
• Emmagatzemar a cobert les escales de fusta per assegurar la seva conservació. 
• No pintar les escales de fusta, perquè es puguin apreciar així els defectes. 
• És prohibit la utilització d'escales de mà de construcció improvisada. 
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TRANSPALET MANUAL 

Descripció: es tracta d'un carretó manual de petit recorregut d'elevació, molt versàtil i fàcil de manejar, 
emprada per a la distribució de càrregues en les obres. 

Exemple: transport mecànic de càrregues sobre palets o contenidors de fins a aproximadament 3000 kg. 

RISCOS: 
• Caiguda de la càrrega transportada. 
• Atrapaments i cops. 
• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Xocs contra objectes immòbils. 
• Bolcada de la màquina. 
• Altres riscos 

AGENT 

• Baixar el hidràulic de manera que la pròpia càrrega freni la marxa, si en baixar un pendent 
l'traspaleta agafa velocitat. 
• Utilitzar sempre els dos braços de la forquilla per aixecar una càrrega. 
• Per conduir la traspaleta: 
- Col · locar la palanca de comandament en posició de punt mort i estirar la empunyadura. 
- L'operari ha de col·locar-se a una banda, a la dreta o a l'esquerra i tirar de manera que 
el seu braç i la barra de tracció formin una línia recta. 

ENTORN 
• Mantenir les zones de circulació de la traspaleta en perfecte estat d'ordre i neteja. 
• No abandonar la traspaleta en llocs on destorbi la circulació. 

TREBALLADOR 

• Utilitzar un casc de seguretat. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Ús de guants contra riscos mecànics. 
• Supervisar en tot moment l'estabilitat de la càrrega. 
• Per gestionar una càrrega: introduir la forquilla fins al fons, per la part més estreta del 
palet, i assegurar-se sempre que la càrrega està equilibrada. 
• No porteu-hi a persones. 
• Col·locar-sempre darrere de la càrrega quan es descendeix un pendent lleugera. 

ORGANITZACIÓ 

• Exigir formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
• Inspeccionar diàriament els principals elements de seguretat de la traspaleta: el sistema de 
rodament, el sistema hidràulic ... 
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BASTIDES DE CAVALLETS 

Descripció: la bastida de cavallets és un mitjà auxiliar d'altura limitada molt utilitzat en construcció. Està format 
per una plataforma horitzontal que compta com a mínim amb una amplada de 60 cm col·locada 
sobre uns cavallets també anomenats "cavallets". 

Exemple: molt emprat en l'execució de múltiples treballs, bàsicament interiors, de paleta i acabats. 

RISCOS 
• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes per desplom. 

• Cops per objectes o eines. 
• Sobreesforços. 
• Altres riscos 

AGENT 

• Fomentar l'ús de cavallets metàl·lics. En cas que siguin suports de fusta, ha de ser fusta en bon 
estat, sense nusos, perfectament encolada i sense deformacions o trencaments. 
• Muntar les cavallets perfectament anivellades i assentades sobre el parament, evitant que puguin 
desplaçar-se. 
• Ancorar les plataformes de treball a les cavallets, de manera que quedin perfectament estables. 
• Comprovar que les cavallets estan dotades de sistema antiabertura. 
• No emprar objectes en les plataformes per tal de guanyar alçada. Quan les cavallets queden 
"escasses" utilitzar bastides modulars. 
• No combinar cavallets de diferents geometries. 
• Els elements de suport han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaçament. 

ENTORN 

• Cal verificar el correcte estat del sòl que ha d'acollir les cavallets. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• No instal·lar les bastides sobre cavallets sobre materials ceràmics fràgils, de fàcil trencament. 
• Protegir degudament els buits de finestres, forjats ... quan es realitzin treballs en les seves 
proximitats. 

TREBALLADOR 

• Ús del casc de seguretat. 
• Utilitzar guants contra agressions mecàniques. 
• Ús del calçat de seguretat. 
• Ús d'arnès de seguretat per a treballs en zones de vora de forjats, buits sense la protecció 
adequada ... on no s'hagin pres mesures les oportunes preventives col·lectives. 
• No col·locar càrregues bruscament sobre les cavallets ni fer moviments bruscos sobre les 
mateixes. 
• Col·locar el material estrictament necessari i repartir-uniformement sobre les plataformes de 
treball. 
• Comprovar que la plataforma de treball no sobresurti dels punts de suport més de 20 cm., 
Reduint la possibilitat de bolcada de la mateixa. 

ORGANITZACIÓ 

• Mantenir, projectar i muntar les bastides de manera que s'eviti el seu desplom o el seu 
desplaçament accidental. 
• Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser les 
apropiades al tipus de treball, i les càrregues han de suportar. 
• Revisar la cavallets abans de començar a treballar, alguna vegada a la setmana i després 
d'alguna interrupció prolongada dels treballs. 
• Formar els treballadors específicament en l'ús i maneig d'aquests bastides. 
• Seguir les instruccions del fabricant. 
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BASTIDES TUBULARS 

Descripció: equip de treball format per una estructura provisional de fàcil muntatge i desmuntatge, que serveix 
per al sosteniment d'una plataforma de treball, per laque es facilita així l'execució de treballs en 
llocs de difícil accés. 

Exemple: molt emprats en l'execució de múltiples treballs, tant en interiors, com a l'exterior. Restauració i 
rehabilitació d'edificis, manteniment 
industrial ... 

RISCOS: 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes. 
• Cops contra objectes immòbils. 

• Sobreesforços. 
• Atrapaments per o entre objectes. 
• Altres riscos. 

AGENT 

• Cal verificar que els components de la bastida estiguin lliures d'oxidacions greus que puguin 
minvar la seva resistència. 
• Els elements de suport han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaçament. 
• Està prohibit el muntatge de trams de bastida amb elements no normalitzats. 
• Assegurar-se l'existència d'escales internes de mà amb trapa per comunicar plataformes de 
treball de diferents nivells. 
• Muntar una visera per recollir objectes despresos quan hi hagi risc d'això. 
• Muntar les bastides a una distància inferior a 30 cm del parament. Si la distància és més gran, es 
col·locarà barana també a l'interior. 
• arriostrar l'estructura tubular amb elements horitzontals, verticals i les diagonals que indiqui el 
fabricant. Els ancoratges s'han de situar d'acord amb les indicacions de l'estudi tècnic, en cas que 
existeixi. Si no existeix, es posarà un ancoratge per cada 24 m2 per bastida sense xarxa i cada 12 
m2 per bastides amb xarxa; a més s'ancoressin tots els peus del segon i últim nivell. 
• Calçar, anivellar i ancorar correctament les bastides recolzats a terra. 
• Les plataformes de la bastida han d'ésser resistents i antilliscants. Preferiblement emprar 
plataformes metàl·liques. 
• Comprovar que les plataformes de treball tinguin baranes resistents, d'una alçada mínima de 90 
cm, protecció intermèdia i sòcol. 

ENTORN 

• Tenir en compte les prescripcions de les administracions públiques competents en el cas que la 
bastida afecti la via pública: requisits per al pas de vianants, minusvalidesa ... 
• Cal verificar el correcte estat del sòl que ha d'acollir la bastida. 
• Cal verificar l'absència de línies elèctriques, que poguessin interferir en el normal funcionament 
de la bastida. 
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Preveure la zona de pas de vianants degudament protegida, il·luminada i senyalitzada, en el cas 
que la bastida estigui situat a la via pública. 
• Protegir la zona de descàrrega i aplec dels elements de les bastides. 
• Senyalitzar la bastida amb elements lluminosos quan aquest estigui ubicat en vies de circulació. 

TREBALLADOR 

• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar guants contra agressions mecàniques. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Utilitzar l'arnès a l'hora del muntatge i desmuntatge de la bastida, subjecte als components ferms 
de l'estructura o altres elements externs a la mateixa. 
• Realitzar l'ascens o descens a la plataforma mitjançant una escala metàl·lica solidària o una 
manual. 
• No iniciar el nivell de muntatge superior sense haver acabat el nivell de partida amb tots els 
elements d'estabilitat. 
• Els eixos han de respectar els seus límits d'elevació. 
• No col·locar sobre de la plataforma, escales portàtils ni cavallets. 
• Pujar els components de la bastida, subjectats amb cordes amb ganxo tancat. 
• Vigilar expressament l'atapeït uniforme de les mordasses o ròtules. 

ORGANITZACIÓ 

• Mantenir, projectar i muntar les bastides de manera que s'eviti el seu desplom o el seu 
desplaçament accidental. 
• Comprovar que les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de 
ser les apropiades al tipus de treball, i les càrregues han de suportar i permetre que es treballi i es 
circuli per elles amb seguretat. 
• Elaborar un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, quan es requereixi, en funció de la 
complexitat de la bastida. 
• Efectuar càlculs de resistència i estabilitat en aquells casos en què la bastida es munti fora de les 
configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de notes de càlcul. 
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• Les bastides només poden ser muntades, desmuntades, modificades substancialment, i 
inspeccionats sota la direcció d'una persona amb formació universitària o professional que l'habiliti 
per a aquesta activitat, o per treballadors amb una formació adequada i específica. 
• Quan es tracti de bastides que no requereixin d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les 
operacions anteriors poden ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada 
per l'empresari de més de dos anys i que compti amb la formació preventiva corresponent com a 
mínim a les funcions de nivell bàsic. 
• Inspeccionar les bastides abans de ser posats en servei, periòdicament, després de modificar-se, 
després de períodes de no utilització, períodes d'intempèrie, terratrèmols o qualsevol circumstància 
que pugui afectar la seva resistència o estabilitat. 
• Analitzar el tipus de treball que s'ha de dur a terme sobre la bastida per planificar la distància al 
parament. 
• Dibuixar prèviament la geometria de l'estructura per determinar quines mesures de seguretat 
s'han d'adoptar. 
• Les bastides han d'estar construïts per tubs o perfils metàl·lics segons es determini en els plànols 
i càlculs, especificant el nombre dels mateixos, la seva secció, disposició i separació entre ells, 
peces d'unió, travat, ancoratges horitzontals i suports sobre el terreny . 
• Paralitzar els treballs, en situacions de vent fort o molt fort i extremar les precaucions amb pluja i 
sota règim de forts vents. 
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ANNEX II. PLÀNOLS. 
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IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

DC2.1 PLA DE CONTROL DE QUALITAT LOT A 



PROJECTE EXECUTIU D´AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA (LLEIDA)
CONTROL DE QUALITAT
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà_CQ

Capítol AA Lot A: Museu actual

Titol 3 02 Sistema estructural

1 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 - 2)

16,75 12,000 201,00

TOTAL Titol 3 01.AA.02 201,00

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà_CQ

Capítol AA Lot A: Museu actual

Titol 3 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Titol 4 02 Compartimentació interior horitzontal

Titol 4 (1) 01 Cel rasos

1 J84ZE205 u Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o
superior a 8 (P - 1)

84,30 1,000 84,30

TOTAL Titol 4 (1) 01.AA.04.02.01 84,30

EUR



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

DC2.2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT LOT B 



PROJECTE EXECUTIU D´AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA (LLEIDA)
CONTROL DE QUALITAT
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà_CQ

Capítol BB Lot B: Ampliació

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 03 Sistema estructural

Titol 4 (1) 00 Fonamentació

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc 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 - 1)

111,57 1,000 111,57

TOTAL Titol 4 (1) 01.BB.00.03.00 111,57

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà_CQ

Capítol BB Lot B: Ampliació

Titol 3 00 Nova escala d'emergència

Titol 4 03 Sistema estructural

Titol 4 (1) 02 Estructura metàl·lica escala

1 J441J108 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o
líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i
la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
(P - 2)

674,40 1,000 674,40

TOTAL Titol 4 (1) 01.BB.00.03.02 674,40

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà_CQ

Capítol BB Lot B: Ampliació

Titol 3 03 Remunta coberta

Titol 4 03 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Titol 4 (1) 01 Coberta

1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 3)

374,18 1,000 374,18

TOTAL Titol 4 (1) 01.BB.03.03.01 374,18

Obra 01 Ampliació Museu de la Conca Dellà_CQ

Capítol BB Lot B: Ampliació

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS

Titol 4 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE
(P - 4)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 4 01.BB.04.06 600,00

EUR



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

DC3 ESTUDI TOPOGRÀFIC 



ALÇAT MUSEU CONCA DELLA. CARRER MAJOR 
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:100(A-3)

01



ALÇAT MUSEU CONCA DELLA. POSTERIOR
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:100(A-3)

02



ALÇAT CASA CARRER DEL MUSEU
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:100(A-3)

03



ALÇAT CASA CARRER MAJOR
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:100(A-3)

04



PLANTA -1. MUSEU CONCA DELLA
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:75 (A-3)

05



PLANTA BAIXA. MUSEU CONCA DELLA
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:75 (A-3)

06



PLANTA +1. MUSEU CONCA DELLA
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:75 (A-3)

07



PLANTA +2. MUSEU CONCA DELLA
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:75 (A-3)

08



PLANTA +3. MUSEU CONCA DELLA
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:75 (A-3)

09



PLANTA -1. CASA CARRER MAJOR
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:50 (A-3)

10



PLANTA BAIXA. CASA CARRER MAJOR
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:50 (A-3)

11



PLANTA +1. CASA CARRER MAJOR
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:50 (A-3)

12



PLANTA +2. CASA CARRER MAJOR
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:50 (A-3)

13



PLANTA +3. CASA CARRER MAJOR
ISONA. PALLARS JUSSA. LLEIDA

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA CATALUNYA Enric Soler Castañé Col. 7236

Escala 1:50 (A-3)

14



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

DC4 MODIFICACIÓ DELS SERVEIS URBANS 







 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

DC5 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 



Instruccions d’ús i manteniment 
 

 

 

 

 

 

Detall 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIODEL MUSEU DE LA CONCA DELLA  

 

Emplaçament 

Adreça: CARRER DEL MUSEU Nº 4 

Codi Postal: 25650 Municipi: ISONA I CONCA DELLÀ 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom: AJUNTAMENT DE ISONA I CONCA DELLÀ        DNI/NIF: P-2514600-B 

Adreça: PLAÇA BISBE BADIA Nº 1 

Codi Postal: 25650 Municipi: ISONA I CONCA DELLÀ 

 

Autor/s projecte 

Nom: Núm. col.: 

ANNA FEU i JORDANA 44063-9 

CARLOS GODOY BREGOLAT 53129-4 

 

L’arquitecte/es: 

 

 

 

Signatura/es 

 

Lloc i data: ISONA I CONCA DELLÀ a 23 de MARÇ de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visats oficials 



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: 

MUSEU (PÚBLICA CONCURRÈNCIA) NUCLI ANTIC, CARRER DEL MUSEU Nº 4 

Usos subsidiaris: Situació: 

NO TÉ - 

 

 

 

 

 



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:  
 

 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/m
2
–(Kg/m

2
) 

Càrrega 
concentrada 

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) 

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: ........ 

 
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 INCLINADA FORMADA PER BIGUES AUTOPORTANTS DE 

FORMIGÓ I ACABAT DE TEULA CERÀMICA 

- ÚS: CUBRICIÓ DE L’EDIFICI, XEMENEIES D’EXTRACCIÓ 

- ZONA NOMÉS ACCESSIBLE DE FORMA PUNTUAL PER MANTENIMENT 

 

EDIFICACIÓ MUSEU EXISTENT 

 

- COBERTA PLANA FORMADA PER BIGUES AUTOPORTANTS DE 

FORMIGÓ I ACABAT AMB PAVIMENT 

- ÚS: CUBRICIÓ DE L’ESCALA I ZONA DE MÀQUINES DE CLIMA I 

VENTILACIÓ 

- ZONA NOMÉS ACCESSIBLE DE FORMA PUNTUAL PER MANTENIMENT 

 

EDIFICACIÓ MUSEU EXISTENT 

 

- COBERTA INCLINADA FORMADA PER BIGUES DE FUSTA I ACABAT DE 

TEULA CERÀMICA 

- ÚS: CUBRICIÓ DE L’EDIFICI, XEMENEIES D’EXTRACCIÓ 

- ZONA NOMÉS ACCESSIBLE DE FORMA PUNTUAL PER MANTENIMENT 

 

EDIFICACIÓ AMPLIAICIÓ MUSEU  

 

- COBERTA INCLINADA FORMADA PER PANELL DE CLT DE FUSTA I 

ACABAT DE XAPA D’ACER 

- ÚS: CUBRICIÓ DE LA PASSERA 

- ZONA NOMÉS ACCESSIBLE DE FORMA PUNTUAL PER MANTENIMENT 

 

PASSERA  

 
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.  
 
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). 

 
 
  



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. 

 
 
 
 



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). 

 
  



Zones interiors d’ús comú  

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres 
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element 
aliè. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
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 substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 

Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 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 adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
 
 



Evacuació: 
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, 

no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions 
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la 
senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de 
l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 
  



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: 

ESCOMESA DE COMPANYIA PÚBLICA DEL MUNICIPI 

Situació clau general de l’edifici: 

FAÇANA POSTERIOR 

Tipus comptadors: Situació: 

INDIVIDUAL FAÇANA POSTERIOR 

 
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).  
 

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: 

FAÇANA PRINCIPAL 

Tipus comptadors: Situació: 

INDIVIDUAL 
INTERIOR EDIFICI, DINS ARMARI A 

L’ACCÉS DE L’ESCALA DEL CELLER 

 
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 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:  
 

 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:  
 

 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: 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ AMB UN SISTEMA VRF, D’EXPANSIÓ DIRECTA, AMB UNITATS EXTERIORS I 

UNITATS INTERIORS PER A CADA DEPENDÈNCIA 

 
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 climatització 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de climatització 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’han dissenyat les instal·lacions. 
 

Tipus de climatització: 

SISTEMA DE CONJUNT AMB CALEFACCIÓ, PER MITJÀ DE MÀQUINES VRF INVERTER 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la 
seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, 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 l'empresa que es fa 
càrrec del 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 
comunitària de climatització, 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. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè 
es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de climatització 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. 

 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 
condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir 
aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

  



Instal·lació de telecomunicacions 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 

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 telecomunicacions, 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: 

 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 

  



Instal·lació de porter electrònic 
 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 
 
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 d’aparells elevadors  
 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan 
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els 
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar 
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
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 dels 
aparells elevadors, 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.  
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" 
i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, 
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el 
conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de 
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la 
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei 
de Bombers. 

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial 
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-
se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent 
ho autoritzi. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està 
obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 

  



Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 

 I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 

Tipus de recollida municipal: 

EN CONTENIDORS SEPARATIUS AL CARRER 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per 
la recollida i evacuació de residus, 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 es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 

II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  

 
  



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: 

HIDRANT PENDENT DE LA URBANITZACIÓ DEL NUCLI ANTIC 

EXTINTORS MANUALS 1 A MENYS DE 15m DE DISTÀNCIA DE QUALSEVOL PUNT OCUPABLE 

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS COBERTURA DE TOTES LES ESTANCES DE L’EDIFICI 

POLSADOR D’ALARMA CADA 25 METRES I EN TOTES LES SORTIDES DE PLANTA 

CENTRALETA ZONA DE CONTROL EN PLANTA BAIXA 

SIRENA 1 PER PLANTA 

 
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 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. 
 

  



Instal·lació de ventilació 
 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 

Sistema o aparells 

instal·lats: 
Situació: 

RECUPERADORS 

ENTÀLPICS 

EN COBERTA PLANA EDIFICI MUSEU EXISTENT 

A L’INTERIOR DE CADA SALA DE L’AMPLIACIÓ DEL MUSEU 

EXTRACCIÓ FORÇADA 
ELS SERVEIS HIGIÈNICS DE PLANTA BAIXA DISPOSEN D’UN SISTEMA 

D’EXTRACCIÓ FORÇADA FINS A PLANTA COBERTA 

CAMPANA TALLER 
EN PLANTA TERCERA, ES DISPOSA D’UNA CAMPANA D’EXTRACCIÓ DE FUMS 

DEL TALLER DE RESTAURACIÓ 

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 

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 
ventilació, 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 especialitzat.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

 Revisió sistemes de comandament i control. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- 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) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i 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. 
g) 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. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
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El Constructor 
 
Article 5.- 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 el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades 
a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
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 de 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. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- 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 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el 
Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mides previstes en 
el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre 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 Salut. 
- 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 treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- 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. 
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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 10.- 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 d’amidaments i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- 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 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 12.- 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 13.- 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. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, 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. 
 
Epígraf 3: 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, la senyalització i el seu tancament. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
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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. 
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. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per 
a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
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 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, recalçaments 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 pogués 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. 
 
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·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte 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 especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran 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. 
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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. 
 
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 preceptuï 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 defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
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 dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
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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. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 

De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del 
Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada 
per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior 
a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats 
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a 
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 
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Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si 
no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
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Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de 
mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, 
al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzemament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
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d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els 
documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en 
l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant 
l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les 
normes establertes en aquest article. 
 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
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Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, 
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir 
de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director 
ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides 
més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions 
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació 
del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el 
cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà 
al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment 
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a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars 
en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la 
finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
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Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, 
el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se 
tot per compte de la Contracta. 
 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, 
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de 
les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que 
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
Legalitzacions de les instal·lacions executades 
 
Article 81.- El Contractista estarà obligat a adjuntar les legalitzacions de les instal·lacions executades juntament amb la recepció de l’obra. 
L’import d’aquestes anirà a càrrec del contractista. 
 
A Isona i Conca Dellà, a març de 2020. 
 
 
 
 
 

 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA L'ARQUITECTE 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

DC7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat 

o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0311010,B0310500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i 

demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
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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  

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:  
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La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement 

es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els 

assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

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

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

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

Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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  

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  
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- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius 

que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, 

com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, 

la que estableixi explícitament la DF.  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, 

o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
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- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement 

es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons en massa  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  

Ús admissible:  

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  

Contingut de silicats inestables:  Nul  

Contingut de compostos fèrrics:  Nul  

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial 

i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:  

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que 

formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), 

amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Contingut de restes d'asfalt:  

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat:  

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
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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  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda 

es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar 

al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament 

a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, 

la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 

mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

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

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el 

seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

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

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo 

a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar 

com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, 

embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes 

a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental 

del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, 

realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 

subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució 

de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la 

idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents 

assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment 

de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús 

del material corresponent en l'execució del reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03E -  ARGILES EXPANDIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03E14C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori.  

S'han considerat les densitats nominals següents:  

- 300- 350 kg/m3  

- 550 kg/m3  

- 750 kg/m3  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics.  

Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202):  

- Densitat aparent 300-350 kg/m3:  0,08 W/m K  

- Densitat aparent 550 kg/m3:  0,10 W/m K  

- Densitat aparent 750 kg/m3:  0,016 W/m K  

Terrossos d'argila, en volum (UNE 53033): < 0,25% 

Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7135): < 2% 
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Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7245): 1,2%  

Resistència a la compressió:  

- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3:  1,3 N/mm2  

- Pes específic aparent 5,0 kN/m3:  1,7 N/mm2  

- Pes específic aparent 7,5 kN/m3:  1,9 N/mm2  

Absorció d'aigua:  < 14% en volum  

Toleràncies:  

- Resistència a la compressió:  ± 0,1 N/mm2  

- Densitat aparent:  ± 50 kg/m3 DN  

- Terrossos d'argila:  < 0,5% 

- Contingut de fins:  < 3,5% 

- Contingut de sulfats:  < 1,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT EN SACS:  

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar pes a sobre, per tal de no aixafar el material.  

ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC:  

Subministrament: En cisternes per impulsar en sec.  

No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B0514501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un 

procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-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.  

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  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ 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.  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
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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.  

 

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 armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu 

emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques 

físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació 

estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions 

o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats 

no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs 

d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  11 
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B052 -  GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521100,B0521200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, 

adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.  

S'han contemplat els tipus de guixos següents:  

- Conglomerants a base de guix 

- Guix per a la construcció en general 

- Guix per a aplicacions especials de construcció 

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  

Temps d'inici d'adormiment:  

- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts  

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera:  

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 

- Referència a la norma EN 13279-1 

- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 

- Resistència a compressió  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de 

la següent manera:  

- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de 

yeso laminado" 

- Referència a la norma EN 14496  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de 

manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les 

següents indicacions:  

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Data de fabricació i/o data de caducitat 

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant 

del foc en edificis, 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 

per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant 

del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, 

sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Reacció al foc 
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- Aïllament directe al soroll aeri 

- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 

- Com alternativa la designació normalitzada  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen 

la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, 

sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Resistència a l'esforç tallant 

- Reacció al foc 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència a flexió 

- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst  

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 

- Com alternativa la designació normalitzada  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament.  

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Aigua combinada: (UNE 102032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102032)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 

dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus 

inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes 

de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats 

a les següents cinc partides que arribin a l'obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310,B0533510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de 

magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  

- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas.  

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
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CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas.  

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  

- Inicial: > 1 h 

- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a 

sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han 

de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

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).  

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció 

i per a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1.  

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:  

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:  

- Símbol del marcatge CE 

- Nombre identificador de l'organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 

- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents 

que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control 

de recepció, segons UNE-EN 459-2:  

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, 

quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada 

es realitzaran els següents assaigs:  

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
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- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció 

i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si 

el subministrador de calç ho sol·licita.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2203,B05A2103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en 

front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb 

armadures pretesades i postesades  

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que 

formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:  

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal 

incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen 

per una reacció química.  

BEURADA DE CIMENT:  

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formigó, a més de les indicades 

a aquest apartat.  

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades:  

- La granulometria dels àrids (si és el cas). 

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

- La consistència de la beurada. 

- El temps de mescla i amassat.  

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per 

exemple, mica o pissarra.  

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs 

o els nitrats, i hauran de complir:  

- Contingut: <= 0,1% 

- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 

- Ph segons fabricant 

- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  

Les beurades d'injecció han de complir que:  

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  

Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:  

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 

- Màxima: <= 4% en volum 

- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 

- Expansió: <= 10% 

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  

- Reducció volumètrica:  <= 1%  

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 

- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 

- Final: <= 24h  

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines horitzontals.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  

Característiques fonamentals:  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 

- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 2 g 

- Després de 240 min:  <= 5 g  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
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- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 

n'alterin les condicions inicials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BEURADA DE CIMENT:  

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BEURADA DE CIMENT:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

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

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació relacionada amb els materials que composen 

la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció 

de Formigó Estructural (EHE-08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 

- Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.  

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:  

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 

4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 

del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  16 
 

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.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de 

la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient 

en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 

d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 

197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  

(UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), 

i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 

La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 

aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    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)¦ 
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¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 

embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). 

Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; 

i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó 

fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

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

DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (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:  
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- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del 

nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de 

la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 

real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència 

a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire 

ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, 

s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 

2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors 

mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà 

com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa 

central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= 

fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades 

les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de 

la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
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Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) 

a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta 

si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó 

de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar 

la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B,B065710B,B065910C,B065C60C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 

4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 

del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 

la relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador 

hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del 

ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. 

En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar 

els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de 

la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient 

en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 

d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 

197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  

(UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), 

i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  
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- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 

La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 

aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

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

DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (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.   

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):  
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- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 

2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors 

mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà 

com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa 

central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= 

fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades 

les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de 

la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) 

a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta 

si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó 

de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar 

la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0711020,B071ACE0,B0711010,B0715100,B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter sintètic de resines epoxi  

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar 

sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació 

de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en 

terres i parets situats en exterior o interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans 

d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que 

es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una 

reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components 

bàsics: una resina i un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. 

Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que 

s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica 

(façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  

- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
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- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 

n'alterin les condicions inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant 

per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves 

propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert 

a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà 

el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B073 -  MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0731773. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.  

CONDICIONS GENERALS:  

Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció 

especificada, pastes per a cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.  

Classificació en funció del tipus d'aglomerant:  

- Morters anivelladors de ciment: CT 

- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA 

- Morters anivelladors de magnesita: MA 

- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS 

- Morters anivelladors de resina sintètica: SR  

Classificació en funció del gruix d'aplicació.  

- Capa fina: 2 a 30mm 

- Capa gruixuda: >=35mm  

Característiques:  

- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de 

resistència a compressió en N/mm2 

- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència 

a flexió en N/mm2 

- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode 

de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos 

corresponents. 

- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 

13813. La duresa s'indica amb SH seguit del valor en N/mm2 

- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència 

a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat. 

- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de 

la carga en N 

- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813 

- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813 

- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2 

- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en N/mm2. 

- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en Nm  

Característiques especials (UNE-EN 13813):  

- Resistència elèctrica:  Ha de complir 

- Resistència química:  Ha de complir 

- Reacció al foc:  Ha de complir 

- Emissió de substancies corrosives:  Ha de complir 

- Resistència tèrmica:  Ha de complir 

- Permeabilitat a l'aigua:  Ha de complir 

- Aïllament acústic al soroll d'impacte:  Ha de complir 

- Absorció acústica:  Ha de complir  

La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els 

diferents dígits de les característiques amb els valors corresponents.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament:  

- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus de producte contingut, el mode i les condicions 

d'aplicació. 

- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 

haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 

composició original  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials 

que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 

i les seves modificacions), 

 - Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a reglamentacions sobre substàncies perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes 

o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 

(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 

per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els reials Decrets 

1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)  

- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas) 

- Referència a la norma UNE-EN 13813 

- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits 

- Nom del producte 

- Quantitat, (massa o volum) 

- Data de fabricació i vida mitja 

- Referència del lot 

- Diàmetre màxim dels àrids 

- Instruccions per la mescla i l'aplicació 
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- Especificacions de salubritat i seguretat 

- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:  

- Reacció al foc 

- Emissió de substàncies corrossives 

- Permeabilitat a l'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència a compressió 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast 

- Aïllament acústic 

- Absorció acústica 

- Resistència tèrmica 

- Resistència química.  

Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081C010,B0818110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, 

en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 

de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb 

la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.  

S'han considerat els elements següents:  

- Colorant  

- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  

- Inclusor d'aire/plastificant 

- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada  

ADDITIUS:  

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions 

en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  

Ha de tenir un aspecte homogeni.  

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  

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:  

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  

Característiques complementàries:  

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant  

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 

- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  

- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  

Limitacions d'ús d'additius  

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)  

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  

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades 

i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
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- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  

Característiques complementàries:  

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat 

d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte 

disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 

d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  

- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  

- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència 

inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 

- Contingut en aire <= 2% en volum  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  

Característiques essencials:  

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència 

al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  

Característiques essencials:  

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de 

l'adormiment.  

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  

- 7 dies:  >= 80% 

- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Reducció d'aigua:  >= 5%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.  

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.  

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, 

tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  

- 28 dies: >= 80% 

- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  

- 2%:  <= 90 min 

- 3%:  <= 30 min 

- 4%:  <= 3 min 

- 5%:  <= 2 min  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites 

bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  

Característiques essencials:  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  28 
 

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

Característiques complementàries:  

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

COLORANT:  

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar 

un color determinat al producte final.  

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment 

i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  

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  

ADDICIONS:  

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i 

fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) 

no superin <=20% del pes total del ciment  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes 

del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a 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 ha de superar 

el 10% del pes de ciment.  

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I  

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  

CENDRES VOLANTS:  

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós 

polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica 

o per captació mecànica.  

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, 

i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el 

formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  

Resultats segons la UNE-EN 450-1:  

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)  

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  

Característiques físiques:  

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 

- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 

- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  

Toleràncies:  

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  

- Pèrdua al foc:  + 2,0%  

- Finor:  + 5,0% 

- Variació de la finor:  ± 5,0%  

- Contingut de clorurs:  + 0,01%  

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  

- Contingut SO3:  + 0,5%  

- Estabilitat:  + 1,0 mm  

- Índex d'activitat:  - 5,0%  

FUM DE SILICI:  

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència 

a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici 

i ferrosilici.  

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del 

formigó, tant en fresc com en endurit.  

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  

Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  

ESCÒRIA GRANULADA:  

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.  

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  

No ha de contenir sulfurs oxidables.  

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  

- Terrossos d'argila: 1% 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 

7-136):  

- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  

- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 

- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 

- alfa > 60:  h < 25%  

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  

+----------------------------------------+ 

¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 

¦            ¦       que hi passen       ¦ 

¦------------¦---------------------------¦ 

¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 

¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 

¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 

¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 

¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
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¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 

+----------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com 

ara glaçades o altes temperatures.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado 

y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 

marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 

marcado y etiquetado.  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 

conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 

conformidad, marcado y etiquetado.  

ADDICIONS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.  

ÚS PER A FORMIGONS:  

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 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

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 morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure 

la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva 

efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les 

següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 934-2 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 

- Referència a la norma EN 934-3 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure 
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la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva 

efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar:  

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  

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 formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a mínim 

les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.  

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.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte 

(UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 

12350-7).  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte 

(UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte 

(UNE-EN 934-2).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en 

els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar 

un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de 

l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb 

marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar 

un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de 

l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb 

marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en 

els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B090 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0901000,B0907100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  

S'han considerat els tipus següents:  

- En dispersió aquosa 

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  

EN DISPERSIÓ AQUOSA:  

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  

Contingut sòlid:  Aprox. 70%  

Rendiment:  250 - 350 g/m2  

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  

No ha de de ser inflamable ni tòxic.  

Densitat:  1,01 g/cm3  

Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  

Temperatura de treball:  >= 5°C  

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.  

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  

Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  

Contingut sòlid:  84 - 86  

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  

DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  

Resistència química de la pel·lícula seca:  

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies  

PVC:  

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  

Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  

DE RESINES EPOXI:  

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.  

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.  

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  

Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.  

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  

Toleràncies:  

- Densitat:  ± 0,1%  

- Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
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- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment  

Per adhesius de dos components:  

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla  

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid  

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  

Temperatura d'emmagatzematge:  

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  

- Filferro d'acer galvanitzat  

- Filferro d'acer plastificat  

- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 

imperfeccions superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro 

de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  

- Claus d'impacte  

- Claus d'acer  

- Claus de coure  

- Claus d'acer galvanitzat  

- Tatxes d'acer  

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

Toleràncies dels claus i tatxes:  

- Llargària:  ± 1 D  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4 -  VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A4A400,B0A44000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària 

(UNE 17-051).  

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

ACABAT CADMIAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  

ACABAT GALVANITZAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A5 -  CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00,B0A5C000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cargols autoroscants amb volandera 

- Cargols taptite d'acer inoxidable  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària 

(UNE 17-051).  

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.  

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  

ACABAT CADMIAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  

ACABAT GALVANITZAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62E90,B0A63M00,B0A61600,B0A62F90,B0A61500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida 

per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

TAC QUÍMIC:  

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible 

amb l'adaptador de la perforadora.  

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  

VOLANDERES:  

Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A7 -  ABRAÇADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A75Y00,B0A75800,B0A75600,B0A75E00,B0A71H00,B0A71E00,B0A71K00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:  

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil 

de cautxú (abraçadores isofòniques) 

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. 

La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.  

En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la 

primera desplaçant-se axialment.  

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada 

al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol 

amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000,B0B2C000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.  
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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.  

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 ¦ 

+----------------------------------------------------------+  

- 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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 
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- 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  

- 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. 
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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 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B341C4,B0B34254,B0B34153,B0B34133. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.  

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  
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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  

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 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  40 
 

- 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.  

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 
 
B0B5 -  ENTRAMATS METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B51420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un bastiment format per platines 

portants.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes.  

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.  

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Secció dels perfils:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC1410,B0CC1310,B0CCFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà 

de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.  

- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 

- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 

- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 

- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures) 

- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 

- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 

- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 

- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)  

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:  

- Transformats classe 1 

- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  

- Transformats laminars 

- Transformats especials (placa perforada)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):  

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  

- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades 

apuntalades:  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:  

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:  

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572  

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica  

Toleràncies:  

- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  
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- Gruix:  

- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 

- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)  

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)  

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 

- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:  

- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 

- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 

- Plaques tipus H2:  =< 10% 

- Plaques tipus H3:  =< 25%  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:  

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Resistència a la flexió:  

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N  

Resistència tèrmica del transformat:  

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta 

per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen 

la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen 

la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 
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Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 

Caracteristica: Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent:  

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 

- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950  

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 

per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal  

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a 

la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim:  

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE  

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520  

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:  

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 

per un laboratori acreditat:  

- Densitat 

- Pes per m2 

- Conductivitat tèrmica 

- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  

- Control de característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 

l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 

les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 

quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH -  PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHS14A,B0CHS54A,B0CHFG01,B0CHLN0B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim 
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Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  

- Planxa grecada d'acer galvanitzat  

- Planxa grecada d'acer prelacat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma 

UNE-EN 10025-2.  

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el 

valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.  

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  

Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Amplària de muntatge  

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  

- Gruix de la planxa:  

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.  

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 

Condiciones técnicas de suministro.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  

- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130  

- Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim 

- Duresa Brinell  

- Característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Llargària 

- Amplària  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 

dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 

l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 

les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CU -  TAULERS DE FUSTA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CU4800FG00,B0CU44A8,B0CU44DA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers derivats de la fusta.  

S'han considerat els elements següents:  

- Panell sandvitx de taulells de fusta o derivats, amb aïllament tèrmic al mig.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

No ha de tenir defectes superficials.  

El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica 

del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte.  

Toleràncies:  

- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut 

en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1  
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TAULER AMB ACABAT XAPAT:  

Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.  

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge 

prolongat a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado.  

UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Definición, requisitos y clasificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CU -  TAULERS DE FUSTA 
 
B0CU4800 -  PANELL SANDVITX DE TAULER DE FUSTA, AÏLLAMENT I PLACA D'ACABAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CU4800FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers derivats de la fusta.  

S'han considerat els elements següents:  

- Panell sandvitx de taulells de fusta o derivats, amb aïllament tèrmic al mig.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

No ha de tenir defectes superficials.  

El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica 

del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte.  

Toleràncies:  

- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut 

en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1  

TAULER AMB ACABAT XAPAT:  

Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.  

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge 

prolongat a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado.  

UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Definición, requisitos y clasificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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:  
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- 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   ¦ 

+----------------------------------------+  

- 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71120,B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tauler de fusta  

- Tauler aglomerat de fusta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 0,3 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

TAULERS DE FUSTA:  

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  

No ha de tenir defectes superficials.  

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  

Mòdul d'elasticitat:  

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2  

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  

Inflament en:  

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6%  

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  

Resistència a l'arrencada de cargols:  

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
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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 formigonament i, especialment, per 

les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès 

durant el desencofrat o desemmotllat.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat 

de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials 

al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans 

de la seva aplicació  

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos 

adequats.  

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de 

pasta pels junts.  

Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

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

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F17251,B0F14242,B0F11240,B0F1F2A1,B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, 

tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha 
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de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 

manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior 

a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels 

admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes 

que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 

hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de 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 
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superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència 

a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial 

que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el 

nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, 

segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 

quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F74240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, 

tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha 

de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 

manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior 

a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels 

admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes 

que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 

hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 

inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 

superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- 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 
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per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència 

a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial 

que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el 

nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, 

segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 

quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F8 - SUPERMAONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F85270. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, 

tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió 

mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha 

de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 

manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  

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% 
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- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior 

a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels 

admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes 

que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 

hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 

inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 

superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, 

segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
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En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 

quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F95840. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les peces col·locades de costat.  

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat 

de color en fracturar-se.  

Ha de tenir forats a la testa.  

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 

temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 

24 h.  

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.  

Llarg:  >= 50 cm  

Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN  

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1  

Toleràncies:  

- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg  

- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample  

- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes 

que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FA -  TOTXANES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, 

tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  
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Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha 

de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 

manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior 

a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels 

admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes 

que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 

hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de 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 
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inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 

superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència 

a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial 

que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el 

nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, 

segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 

quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FG -  RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FGA172. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.  

S'han considerat les peces següents:  

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)  

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.  
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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 

- Grup AIII:  >=600N 

- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):  

- Grup AI-a: >=28 N/mm2 

- Grup AI-b: >=23 N/mm2 

- Grup AII-a1: >=20 N/mm2 

- Grup AII-a2: >=13 N/mm2 

- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 

- Grup AII-b2: >=9 N/mm2 

- Grup AIII: >=8 N/mm2 

- Grup BI-a: >=35 N/mm2 

- Grup BI-b: >=30 N/mm2 

- Grup BII-a: >=22 N/mm2 

- Grup BII-b: >=18 N/mm2 

- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2  

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9) 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, 

F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement 

a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que 

no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies 

perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres 

interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 

- Marcat corresponent a la primera qualitat. 

- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable. 

- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 

- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  

- Referència a la norma UNE-EN 14411  

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Classificació del producte i usos finals previstos.  

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 

per un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  

- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Aspecte 

- Absorció d'aigua 

- Resistència a la flexió 

- Duresa superficial 

- Dilatació tèrmica 

- Resistència a les taques 

- Resistència als productes domèstics de neteja 

- Llargària 

- 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.  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  60 
 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FH -  RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FH3143,B0FHA152. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.  

S'han considerat les peces següents:  

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)  

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Toleràncies:  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- 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 
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- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-b1: >=900N 

- Grup AII-b2:  >=750N 

- Grup AIII:  >=600N 

- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):  

- Grup AI-a: >=28 N/mm2 

- Grup AI-b: >=23 N/mm2 

- Grup AII-a1: >=20 N/mm2 

- Grup AII-a2: >=13 N/mm2 

- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 

- Grup AII-b2: >=9 N/mm2 

- Grup AIII: >=8 N/mm2 

- Grup BI-a: >=35 N/mm2 

- Grup BI-b: >=30 N/mm2 

- Grup BII-a: >=22 N/mm2 

- Grup BII-b: >=18 N/mm2 

- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2  

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9) 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, 

F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement 

a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que 

no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies 

perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres 

interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 

- Marcat corresponent a la primera qualitat. 

- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable. 

- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 

- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  

- Referència a la norma UNE-EN 14411  

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Classificació del producte i usos finals previstos.  

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els 
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certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 

per un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  

- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Aspecte 

- Absorció d'aigua 

- Resistència a la flexió 

- Duresa superficial 

- Dilatació tèrmica 

- Resistència a les taques 

- Resistència als productes domèstics de neteja 

- Llargària 

- Amplària 

- Gruix 

- Rectitud d'arestes 

- Planor 

- Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de 

control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FJ - PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FJ3QQ3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajoles amb formes especials.  

S'han considerat les peces següents:  

- Rajola roma o doble rom 

- Rajola amb trencaaigües sencill o doble 

- Rajoles amb cantells en escaire 

- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc.  

S'han considerat els materials següents:  

- Ceràmica natural  

- Ceràmica esmaltada  

- Ceràmica vidriada  

- Gres extruït sense esmaltar  

- Gres extruït esmaltat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
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¦  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.  

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Primera qualitat  

- Dimensions en cm  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 

per un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  

- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Aspecte 

- Absorció d'aigua 

- Resistència a la flexió 

- Duresa superficial 

- Dilatació tèrmica 

- Resistència a les taques 

- Resistència als productes domèstics de neteja 

- Llargària 

- 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 
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control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 -  PEDRES NATURALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G1JL04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  

Les pedres considerades són:  

- Gres 

- Calcària 

- Granítica 

- Basàltica  

Els acabats superficials considerats són:  

- Serrada i sense polir 

- Abuixardada 

- Polida 

- Polida i abrillantada 

- Tosquejada 

- Flamejada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes orgànics.  

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).  

Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament 

i la naturalesa dels materials afegits.  

El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  

Pes específic (UNE_EN 1936):  

- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  

PEDRA DE GRES:  

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials aglomerants diversos.  

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  

PEDRA CALCÀRIA:  

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic.  

La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  

PEDRA GRANÍTICA:  

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldspat i mica.  

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.  

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  

L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 

- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC  

Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Toleràncies:  

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  

- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 

- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  

- Llargària < 700 mm  : 3 mm 

- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  

- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 

- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
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- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  

- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  

- Cara de textura fina:  ± 3 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 4 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057   

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 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:  

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  

Toleràncies:  

Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 

- Gruix nominal E en mm: 

     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de 

gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15%  

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   

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:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  

Toleràncies:  

- Gruix nominal E en mm  

     -12<E<=30:  10% 

     -30<E<=80:  ±3 mm 

     -E>80:  ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador): 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 

     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 

     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han 

de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS MURALS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  
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UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 1341):  

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 externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha 

de constar a més:  

- La resistència a flexió 

- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  

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 paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions 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 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 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):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors 

o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 

Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi 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 acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, 

D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en 

la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 

- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat  

- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN 1469):  

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 acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 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):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors 

o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, 

D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en 

la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 

- Característiques:  

- Plaques per a ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat aparent  

- Plaques per a ús exterior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Resistència al glaç / desglaç 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència al xoc tèrmic 

- Densitat aparent  

OPERACIONS DE CONTROL:  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  67 
 

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 

per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d'ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 

- Balcaments 

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

OPERACIONS DE CONTROL. 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 1600 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:  

- Pes específic (UNE-EN 1936) 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Contingut d'ió sulfat 

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat 

- Resistència a la flexió 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 

- Angles 

- Planor 

- Rectitud d'arestes  

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:  

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. REVESTIMENTS MURALS:  

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. PAVIMENTS:  

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats 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 repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix 

lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15Z6AA7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament 

i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 

contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  

S'han considerat els elements següents:  

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
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- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  

CONDICIONS GENERALS:  

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant 

o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides 

legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la 

qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents extrems:  

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari  

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols 

i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat 

a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència 

o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 

general les següents característiques de Seguretat:  

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones 

no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista 

o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del 

temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 

normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 

addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels 

quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint 

la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors 

que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill 

de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, 

disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència 

de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC 

o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest 

actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament 

i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials 

conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, 

brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint 

en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència 

de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, 

gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de 

captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres 

que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció 

radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, 

a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; 

Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el 

muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de 

claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 

funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, 

els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris 

del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals 

beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels 

SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat 

a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin 

entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà 

dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:  

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà 

de manera documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el 

menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se 

elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, 

perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ:  

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, 

per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell 

AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats 

a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
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- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el 

qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:  

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes 

de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu.  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 

projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 

conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu 

estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0A100,B1Z0D230,B1Z0D300,B1Z0D400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  

S'han considerat els elements següents:  

- 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
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B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5011,B44Z5A2A,B44ZF0CA,B44Z501A,B44ZB052,B44Z502A,B44ZF036. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons 

UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 

o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 

10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de 

perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de 

perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de 

perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del 

material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 

procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 

de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no 

s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar 

la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de 

l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no 

es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors 

especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de 

calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
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- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del 

seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge 

i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part 

no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, 

han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació 

o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 

d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar 

els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 

cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. 

Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no 

es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors 

especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de 

calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN 

ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps 

d'enduriment després de l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera 

que no s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 

no aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de 

suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 

suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

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

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
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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 

- 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.  
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Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte 

en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament 

amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes 

preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 

serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà 

el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 

i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4F -  MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4F7NK10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals a la cara superior, armats i formigonats, apte per a resistir 

les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admeten les rebaves, les discontinuitats 

en el formigonament,  les superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquinel seu comportament a l'obra 

o el seu aspecte exterior.  

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.  

La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la superfície.  

Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions relatives al recobriment de les armadures. 

Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser estriades o ratllades. 

Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 

L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant.  

Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN 845-2:  

- Capacitat portant 

- Càrrega de flexió i deformació 

- Absorció a l'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Massa per unitat d'àrea de la llinda 

- Resistència al gel-desgel 

- Comportament tèrmic 

- Resistència al foc  

Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de realitzar-se utilitzant formigó armat o pretesat, morter de ram de paleta i peces de ram de paleta 

encofrades estructurals o no estructurals seguint les diferents normatives que s'indica UNE-EN 845-2 punt 4. 

Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la corrosió.  

Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent informació:  

- Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2 

- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant. 

- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència a la descripció, designació 

i ús al que està destinat. 

- Ha d'estar convenientment marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica 

de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa.  

Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no rectangulars, cal aportar un dibuix de la configuració amb les dimensions. 

Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àrea de la llinda. La desviació respecte el valor declarat no pot excedir el 5%. 

Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm.  

Toleràncies:  

- Llargària;  ±15 mm. 

- Amplada i alçària  ±5 mm. 

- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs i parets mitgeres:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.  

El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà, factura o documentació adjunta junt amb la 

següent informació:   

- Número de la norma UNE-EN 845-2 

- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant. 

- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència a la descripció, designació 

i ús al que està destinat. 

- Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, 

caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa. 

- Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha imprès el marcatge 

- Càrrega de flexió i la deformació establerta 

- Absorció d'aigua. 

- Permeabilitat al vapor d'aigua. 

- Massa, massa per unitat d'àrea  

- Resistència al gel-desgel. 

- Especificació del material/revestiment d'acord amb annex C d'UNE-EN 845-2. 

- Comportament tèrmic. 

- Resistència al foc. 

- Tipus de llinda. 

- Llargària de recolzament mínima. 

- Llargària en mm. 

- Amplària i alçada en mm. 

- Configuració. 

- Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats 

- Si s'exigeix barrera antihumitat 

- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es subministri com a parts del producte. 

- Informació sobre les característiques més dels requisits essencials  

Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als extrems de manera que no tinguin contacte directe amb el terra.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
B4LF -  BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LF0404. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 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).  

 

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 
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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.  
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
B4LZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LZ170N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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  

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.  
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 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.  

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.  
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4R -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4R1U01S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils laminats tipus "L  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil.  

Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

Composició química de l'acer: 

+-----------------------------------------+ 

¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 

¦    ¦-----------------¦------------------¦ 

¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 

¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 

¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 

¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 

¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 

¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 

+-----------------------------------------+  

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2  

Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.  

Toleràncies:  

- Gruix:  >= 2,5%  

- LLargària:  0,1%  

- Alineació d'arestes:  0,2%  
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- Torsió:  ± 1°/m  

- Angles:  ± 1°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.  
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B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B52 -  MATERIALS PER A TEULADES 
 
B522 -  TEULES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B52211N0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge i cuita d'una pasta argilosa.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Teula àrab d'elaboració mecànica  

- Teula àrab manual  

- Teula plana  

- Teula romana  

- Lloseta de ceràmica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT.  

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques de les teules i la seva compatibilitat amb el 

sistema de col·locació previst, d'acord amb la norma UNE-EN 1304.  

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, 

fissures estructurals o superficials ni pèrdua del taló.  

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i 

de gra fi.  

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície.  

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos.  

Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:  

- Categoria 1:  

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2  

- Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8  

- Categoria 2:  

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2  

- Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925  

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions 

les teules i els accessoris han de ser de categoria 1, segons assaig EN 539-1.  

Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d'acord amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:  

- Teules planes sense ancoratge:  600N 

- Teules planes amb ancoratge:  900N 

- Teules corbes: 1000N 

- Altres tipus de teules: 1200N  

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2.  

Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 

539-2.  

Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn 

elèctric a 600°C durant 2 h.  

En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba 

gairebé al punt de fusió.  

En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de vitrificació.  

Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar ni escrostonar.  

Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les  

Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les  

Nombre d'escrostonaments (UNE 67039):  

- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 

- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm  

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm  

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm  

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu cas, per les propietats de la designació.  

Toleràncies:  

- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024  

- Guerxament de teules planes:  

- longitud total >300mm:  >=1,5% 

- longitud total <=300mm:  <=2,0%  

- Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts estreta i ampla de la teula. La diferència entre 

aquests valors ha de ser <15mm.  

- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 

- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024)  

Planor:  ± 2,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades sobre palets.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes 

que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent informació:  

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d'origen 

- Any i mes de producció  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: productes A1 considerats conformes sense necessitat 

d'assaig, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense 

necessitat d'assaig, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 a F, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar 

acompanyat  de la següent informació:  

- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant;  

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 

- Referència a la norma UNE-EN 1304; 

- Tipus de producte; 

- Informació de les característiques essencials:  

- Resistència mecànica 

- Comportament al foc exterior 

- Reacció al foc 

- Impermeabilitat a l'aigua 

- Dimensions i toleràncies dimensionals 

- Durabilitat (gel/desgel)  

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a l'obra s'han de demanar al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents:  

- Defectes estructurals:  

- Fissures i clivelles (25 peces) 

- Exfoliacions i laminacions (25 peces) 

- Escrostonament (6 peces)  

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):  

- Resistència a la flexió (UNE EN 538) 

- Resistència a l'impacte (UNE EN 1304) 

- Permeabilitat (UNE EN 539-1) 

- Resistència a la gelada (UNE EN 539-2) 

- Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP)  

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):  

- Tolerància dimensional (UNE-EN 1304) 

- Deformacions  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 

l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 

les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B53 -  MATERIALS PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
B538 -  PLAFONS D'ACER PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B538FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim 

Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  

- Planxa grecada d'acer galvanitzat  

- Planxa grecada d'acer prelacat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma 

UNE-EN 10025-2.  

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el 

valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.  

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  
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Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Amplària de muntatge  

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  

- Gruix de la planxa:  

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.  

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 

Condiciones técnicas de suministro.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  

- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130  

- Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim 

- Duresa Brinell  

- Característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Llargària 

- Amplària  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 

dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 

l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 

les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZB -  MATERIALS PER A AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZBFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça de planxa metal·lica plegada per a resolució dels punts d'inflexió i encontre amb altres elements, del vessant de la coberta (aiguafons, canals 

interiors, esquena d'ase, etc.).  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Planxa de zinc  

- Planxa de coure  

- Planxa d'acer galvanitzat  

ELEMENTS DE PLANXA:  

La superfície ha de ser llisa i plana.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  

Llargària:  200 - 300 cm  

Toleràncies:  

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  

- Gruix:  ± 0,03 mm  

- Llargària:  ± 5 mm  

PEÇA DE PLANXA 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.  

Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,1 mm  
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- Llargària nominal: + 3%, - 0%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

XAPA 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJXP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge  

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta  

- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener  

- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de 

galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm  

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat 

per a ancoratge  

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  

- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat  

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  

- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un rodó d'acer 

galvanitzat  

PEÇA DE PLANXA:  

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

- Llargària nominal: + 3%, - 0%  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

TUB D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  

Gruix del tub:  >= 0,6 mm  

Gruix de la platina:  >= 1 mm  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

PAPER KRAFT:  

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.  

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  

Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  

Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  

Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  

Toleràncies:  

- Gramatge:  ± 4%  

- Contingut d'humitat:  ± 1%  

- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

Característiques del junt:  

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
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¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.  

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport.  

Amplària de la vessant de plom:  120 mm  

Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.  

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  

Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  

La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 1%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PECES D'ACER:  

Subministrament: Empaquetades.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.  

PAPER KRAFT:  

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro 

y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B12311,B6B11311,B6BZ1A10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-guix.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El 

recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 

- Gruix 

- Llargària  

Toleràncies:  

- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:  

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan 

la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Gruix del recobriment 

- Adherència del galvanitzat 

- Rectitud dels perfils. 

- Gruix de la planxa.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 

l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 

les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6M -  MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
B6ME -  PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6MEFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'alumini per a formar l'estructura de muntants i travessers d'un tancament cortina, amb tots els elements complementaris per a la subjecció 

dels vidres i els plafons, com son ara els presors d'alumini, els distanciadors de  poliamida, el junt de cautxú per al vidre i les tapetes, d'alumini 

o de perfil de goma de silicona, segons el cas.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Muntant central 

- Muntant de cantonada cóncava 

- Muntant de cantonada convexa 

- Muntant de cantonada d'angle variable 

- Travesser  

S'han considerat els acabats següents:  

- Anoditzat 

- Lacat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les característiques dimensionals, la forma i el color indicats a la DT.  

El moment d'inèrcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu defecte ha de tenir un valor que garanteixi que les fletxes dels perfils 

col·locats, amb la càrrega del tancament, i la pressió de vent considerada per a la zona sigui  menor a 1/500 a la llargària dels perfils.  

Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que permeti l'ensamblatge del conjunt del tancament cortina i la seva fixació 

als suports.  

L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, etc.  

Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix mínim de paret de 2 mm.  

Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, han de tenir el mateix acabat superficial que la resta del perfil.  

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  

L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD), o en el seu defecte que aporti un certificat 

amb el resultat dels assaigs previstos a la norma UNE 38010.  

Gruix de l'anoditzat en funció de l'us del perfil (UNE 38-013):  

- Ambient normal amb neteja freqüent:  > 15 micres 

- Ambient marí o industrial:  > 20 micres  

Qualitat del segellat (UNE 38-017):  valor  =< 2  

Resistència a la llum (UNE 38-024):  => 9  

Resistència a la radiació ultraviolada (UNE_EN 12373-8):  Ha de complir  

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:  

El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat QUALICOAT, o en el seu defecte aportar un certificat amb el resultat 

del assaigs establerts per aquesta marca de qualitat.  

Gruix de la capa de polièster (ISO 2360) en funció del tipus de recobriment:  
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- Pols:  > 60 micres 

- Pols en dues capes, una de fons i una opaca:  > 110 micres  

- Pintures líquides:  

- PVDF en dues capes:  > 35 micres 

- PVDF metàl·liques a tres capes:  > 45 micres 

- Polièster de silicona sense primari:  > 30 micres 

- Altres pintures termodúctils:  > 50 micres 

- Pintures de dos components:  > 50 micres 

- Pintures electroforètiques:  > 25 micres  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.  

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)  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 15 de septiembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FPC/1975: Fachadas. Prefabricadas. Muros 

cortina.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6Z1FG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació de la caixa de persiana.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Caixa de persiana de ceràmica armada, de formigó armat o d'escuma de poliestirè expandit per a revestir  

- Peça ceràmica en forma de L, per a formar juntament amb d'altres, la caixa de persiana  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir esquerdes, buits, deformacions ni escantonaments a les arestes.  

Expressió de les mides:  Alçària x fondària  

Toleràncies:  

     - Fondària: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Material   ¦         Fondària de la peça             ¦ 

¦           ¦-----------------------------------------¦ 

¦           ¦4 cm       16 cm      20 cm      25 cm   ¦ 

¦-----------¦-----------------------------------------¦ 

¦Ceràmica   ¦         - ± 3 mm     ± 4 mm     ± 5 mm  ¦ 

¦Formigó    ¦± 2 mm     ± 3 mm     ± 3 mm         -   ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

- Llargària:  ± 1,5% llargària nominal  

- Alçària:  ± 3 mm  

CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA:  

Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i posterior dessecatge 

a una temperatura de 105°C) en més d'un 10%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim 

de 24 h.  

Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"  

Escrostonats, superfície afectada:  <= 15%  

Fissures:  No s'han d'admetre  

Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre  

Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,15 g/m2 min  

Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 22%  

Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable  

Envanets entre forats:  >= 0,5 cm  

Envanet entre forat i cara exterior:  >= 0,6 cm  

Toleràncies:  

- Planor:  ± 3 mm/m  

CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT:  

Gruix:  >= 3 cm  

Resistència a la compressió del formigó:  >= 17,5 N/mm2  

Absorció d'aigua, en pes:  <= 6%  

ESCUMA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

Reacció al foc classe M1  

Densitat:  30-35 kg/m3  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA:  

Subministrament: Empaquetades sobre palets.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines ni amb productes 

que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT:  

Subministrament: Ha d'arribar a l'obra amb la resistència prevista. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i sense contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7114090. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  

S'han considerat els tipus de làmines següents:  

- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció 

mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.  

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes 

amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics 

bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i material antiadherent que en una de 

les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  

- FV: Feltre de fibra de vidre 

- FP: Feltre de polièster 

- PE: Film de poliolefina  

- TV: Teixit de fibra de vidre 

- PR: Film de polièster  

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  

- TPP: Teixit de polipropilè 

- AL: Alumini  

- NA: Sense armadura  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant.  

La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, 

forats)   

Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament 

del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.  

Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit 

al recobriment bituminós.  

La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit 

al recobriment bituminós.  

En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el 

solapament.  

En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels.  

En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni 

s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  

Incompatibilitats:  

- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.  

- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o derivats.  

LÀMINES LBA, LO O LBM:  

Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i longitudinal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  

- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= valor declarat pel fabricant  

- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant  

- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE-EN 1296):  

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de complir  

- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  
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La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.  

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 

- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha de complir  

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant  

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  

El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de l'UNE 104206.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, 

contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix 

sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Làmines autoadhesives:  6 mesos 

- Resta de làmines:  12 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones 

y características.  

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad 

de estructuras enterradas. Definiciones y características.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:  

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 

EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  

- Condicions d'emmagatzematge  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials 

per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als 

quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 

de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
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- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora 

en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu 

defecte ha de presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent 

del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista 

els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  

- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  

- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  

- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  

- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  

- Massa: UNE EN 1849-1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  

- Fluència: UNE 104281-6-3  

- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 

en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat 

del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 

dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% 

de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711H00,B7711A00,B7712620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vel de polietilè  

- Làmina de polietilè  

- Làmina de poliolefina  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La làmina ha de ser homogènia.  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser estanca a l'aigua.  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina  

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant  
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- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.  

Toleràncies:  

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant  

- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, 

etc.).  

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  

- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  

- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  

- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 

- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  

- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  

- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Gruix (UNE-EN 1849-2)  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  

- Allargament (ISO/R 527-66)  

- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  

- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  

- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  

- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 

- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  

- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, 

entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 

características.  

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y características.  

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción 

de túneles y obras subterráneas.  

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de 

transferencia o recintos de confinamiento secundario.  

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos 

sólidos.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

- Identificació del producte  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  

- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:  

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials 

per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als 

quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 

de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1) 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

- Sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:  

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el 

procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció 

al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E  

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:  

- Sistema 3: Declaració de prestacions  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
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OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 

en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista 

els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistència a l'impacte.  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  

- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  

- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  

- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  

- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

- Per a membranes:  

- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  

- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493  

- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  

- En casos especials, s'inclouran a més:  

- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  

- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat 

del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 

dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% 

de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B11170,B7B11AA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.  
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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)  

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)  

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)  
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- 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13249:2017 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.  

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 armonitzada 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:  

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització 

de comprovacions i 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).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C1 -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C100AE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre 

elements constructius.  

S'han considerat els materials següents:  

- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar  

- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en sacs o pastat per projectar 

- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar  

- Morter de calç amb perlita i vermiculita, en sacs o pastat per a projectar  

- Escumant per a formigó cel·lular  

ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.  

La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.  

Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K  

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:  

Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar 

additius incorporats. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  

En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.  

Conductivitat tèrmica: 

+------------------------------------------------------------------------+ 

¦Subministrament       ¦  Densitat aparent       ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 

¦                      ¦      (kg/m3)            ¦            (W/m K)    ¦ 

¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 

¦en sacs               ¦escaiola      800        ¦ escaiola  <= 0,35     ¦ 

¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,052    ¦ 

¦                      ¦mescla en sec 450-500    ¦                       ¦ 

¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 

¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec)  ¦    <= 0,081           ¦ 

+------------------------------------------------------------------------+  

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:  

Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:  A1 o A2-s1,d0  

Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C):  >= 50  

MORTER DE CIMENT I PERLITA:  

Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua i un airejant en les proporcions adequades, per a 

formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  

Característiques del material: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Característiques de la perlita   ¦ Característiques del morter        ¦ 

¦----------------------------------¦------------------------------------¦ 

¦Densitat      ¦ <= 120 kg/m3      ¦Densitat       ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3    ¦ 

¦              ¦                   ¦(endurit i sec)¦                    ¦ 

¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 

¦Conductivitat ¦   <=0,052 W/m K   ¦Conductivitat  ¦  <= 0,070 W/m K    ¦ 

¦tèrmica       ¦                   ¦tèrmica        ¦                    ¦ 

¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 

¦Granulometria ¦     <= 3 mm       ¦Resistència a  ¦ >=0,8 N/mm2        ¦ 

¦              ¦                   ¦la compressió  ¦                    ¦ 

¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 

¦              ¦                   ¦Reacció al foc ¦  A1 o A2-s1,d0     ¦ 

¦              ¦                   ¦(UNE-EN13501-1)¦                    ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+  

MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:  

Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. 

Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  

Característiques de la vermiculita:  

Granulometria:  2 - 6 mm  

- Densitat:  80/100 kg/m3  

Densitat de la mescla seca:  270/290 kg/m3  

Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08."  

MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA  

Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. 

Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:  

Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una 

pasta de 300-400 kg/m3 de densitat.  

L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:  

Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS:  

Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat 

controlada.  

MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:  

Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.  

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:  

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

MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA  

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

Temps màxim recomanat d'emmagatzematge 1 any.  

ESCUMA DE POLIURETÀ:  

No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En el sac han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant 

- Pes net o volum 

- Distintiu del control de qualitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:  

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 material, 

es realitzaran els assaigs següents:  

- Densitat aparent. 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)  

- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació recollits en el plec de condicions, en funció del tipus 

de material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents, mitjançant un laboratori acreditat i extern:  

- Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845) 

- Assaigs d'escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).  

- Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre del 12/7/1996  

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 els materials que no arribin a l'obra acompanyats 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.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C22100,B7C22200,B7C2P100,B7C29A70,B7C24500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí 

(encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  

S'han considerat els tipus següents:  

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 

- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista 

(d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.  

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons 

el cas.  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar 

dins dels límits següents, en funció de la classe declarada pel fabricant:  
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- DS(N) 5: ± 0,5% 

- DS(N) 2: ± 0,2  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió 

invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar 

dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, 

en funció del nivell declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 

13163, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 

4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat  

- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  

- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 

- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles  

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  

- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 

- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  

- T1:  ± 2 mm 

- T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  

- S1: ± 5 mm/1000 mm 

- S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  

- P1: 30 mm 

- P2:  15 mm 

- P3:  10 mm 

- P4:  5 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, 

en funció del nivell declarat  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió 

invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció 

del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 

4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell 

declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 

- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  

- Planeitat (UNE-EN 825):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 

- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 

- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 

- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  

- T1:  - 2 mm  

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm 

- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 

- Gruix >= 120 mm: + 8 mm  

- T2:  ± 1,5 mm 

- T3:  ± 1 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  

Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  

Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  

PLACA PER A TERRA RADIANT:  

Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte 

de les conduccions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 

Especificación.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 

Especificación.  
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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 del factor 

de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 

als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, 

es realitzaran els assaigs d'identificació següents:  

- Densitat  

- Conductivitat tèrmica  

- Permeabilitat al vapor d'aigua  

- Resistència a la compressió  

- Coeficient de dilatació  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)  

- Amplària  

- Llargària  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 

dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, 

i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C4 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C46L30L3RF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, 

mantes, pannells o planxes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva 

dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 

- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  

Permeabilitat al vapor d'aigua:  

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells 

o planxes.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 

als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 
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ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, 

es realitzaran els assaigs d'identificació següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 

dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, 

i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C7 -  LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C7FG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants, extrussió i expansió realitzades al forn.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Làmina de polietilè expandit no reticulat  

- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es 

realitza la reticulació  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.  

No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).  

La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.  

Característiques dimensionals i tèrmiques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 

¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦ 

¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 

¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦ 

¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦ 

¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 

¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦ 

¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:  

Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2  

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9R8L0,B7C9W2K0,B7C9R8M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, 

mantes, pannells o planxes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva 

dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 

- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  

Permeabilitat al vapor d'aigua:  

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells 

o planxes.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  
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- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 

als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, 

es realitzaran els assaigs d'identificació següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 

dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, 

i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7CP -  PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7CPFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l'interior fonoabsorbent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

El material aïllant acústic ha de ser incombustible.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  

Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents:  

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦Freqüència (Hz)   ¦  125   ¦  250   ¦  500   ¦ 1000   ¦ 2000   ¦ 4000  ¦ 

¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦ 

¦   Coeficient     ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦ 

¦absorció acústica ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
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+-----------------------------------------------------------------------+  

El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix.  

Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície.  

Toleràncies:  

- Planor:  ± 1 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm  

- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500  

- Llargària:  ± 1/1000%  

- Amplària:  ± 1/1000%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions i tipus de placa 

- Distintius de qualitat, si en té  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 

per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7CZ1800,B7CZ1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.  

La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.  

Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que cal fixar.  

El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat 

dimensional.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J2 -  MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J20190. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per extrusió contínua.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3  

Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2  

Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2  

Allargament longitudinal:  >= 13%  

Allargament transversal:  >= 7%  

Absorció d'aigua:  Nul·la  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 0,5 mm  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació del producte que conté.  

Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50090,B7J50010,B7J500ZZ,B7J5009A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi 

garantida l'estanquitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) 

o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència 

adequada per a la seva aplicació amb pistola.  

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦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.  
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Base:  

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  

MASSILLA ACRÍLICA:  

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  

Base:  Polímers acrílics  

MASSILLA DE BUTILS:  

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.  

Base:  Cautxú-butil  

MASSILLA D'OLEO-RESINES:  

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.  

Base:  Oleo-resines  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada 

per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  

Base:  Cautxú-asfalt  

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  

MASSILLA ASFÀLTICA:  

Resiliència a 25°C:  78%  

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  

Resistència a la tracció (DIN 53571)  

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2  

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan 

la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
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     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions 

establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació 

següents:(UNE 104281-0-1)  

- Assaig de penetració 

- Assaig de fluència 

- Assaig d'adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de les condicions 

establertes al plec.  

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne 

únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després 

de l'assecatge.  

CINTA DE CAUTXÚ CRU:  

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb membranes.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Amplària:  >= 5 cm  

Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5%  

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA:  

Subministrament: En rotlles de diferents mides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z1 - MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z1AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una impermeabilització realitzada amb membrana.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 

- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants. 

- Paper kraft perforat 

- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix  

LLISTÓ DE FUSTA DE PI:  

Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a les característiques de la fusta.  

Contingut d'humitat:  Aprox. 12%  

Diàmetre dels nusos vius:  <= 1,5 cm 

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  

Toleràncies:  

- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total  

- Dimensions de la secció:  ± 2,5 mm  

PAPER KRAFT PERFORAT:  

Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat.  

Ha de portar perforacions uniformement distribuides.  

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  

Contingut d'humitat (UNE 57-005):  >= 6,5%  

Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  

Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  

Toleràncies:  

- Gramatge:  ± 4%  

- Contingut d'humitat:  ± 1%  

- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  

PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:  

Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Protecció de galvanitzat (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5%  

LÀMINA DE NEOPRÈ:  

Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor.  

Resistència a la tracció:  10 - 16 N/mm2  

Resistència a l'esquerdament:  6 - 7 N/mm2  

Duresa (unitats Shore A):  65° - 70°  

Deformació remanent per tracció:  <= 20%  

Densitat:  >= 1300 kg/m3  

Reacció al foc:  Autoextinguible  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

LLISTÓ DE FUSTA DE PI:  

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han d'estar protegides 

de la intempèrie.  

PAPER KRAFT:  

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  

PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:  

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han d'estar protegides 

de la intempèrie.  

LÀMINA DE NEOPRÈ:  

Subministrament: En plaques.  

Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
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B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8112G80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.  

CONDICIONS GENERALS:  

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.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 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  

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:  

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.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B82 -  MATERIALS PER A ENRAJOLATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B82Z1260. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cantoneres per a arestes d'enguixats, arrebossats o enrajolats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat 

- Cantonera d'alumini 

- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb la seva funció.  

Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials.  

Llargària:  >= 2 m  

Dimensions de les bandes laterals  

- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 

- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm  

Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm  

Toleràncies:  

- Fletxa:  ± 3 mm  

CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:  

Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84B -  PLAQUES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84BFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Placa o banda metàl·lica amb component de millora acústica incorporat o sense, per a utilitzar en cel ras registrable.  

S'han considerat els materials següents:  

- Placa d'acer galvanitzat prelacat 

- Placa d'acer electrogalvanitzat postlacat 

- Placa d'alumini  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Placa llisa  

- Placa perforada  

- Placa microperforada  

- Placa extra-microperforada  

- Placa tipus reixeta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment.  

No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.  

Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport previstos.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  

Diàmetre de les perforacions:  

- Placa perforada:  2,5 mm 

- Placa microperforada:  1,5 mm 

- Placa extra-microperforada:  0,7 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:  

- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)  

- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)  

- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant  

- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964):  Ha de complir  

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  

- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  

- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964):  Ha de complir  

Toleràncies:  

- Llargària:  

- Placa de llargària >= 1000 mm:  -0,4 mm/m 

- Placa de llargària < 1000 mm:  -0,3 mm  

- Amplària:  -0,4 mm  

- Ortogonalitat:  

- Amplària de placa <= 625 mm:  ± 0,5 mm 

- Amplària de placa > 625 mm <= 1250 mm:  ± 0,6 mm  

- Profunditat de topalls / suports :  ± 0,3 mm (mesurada en la vora tallada de la placa)  
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- Planor: Ha de complir les toleràncies definides a la taula 4 (UNE-EN 13964)  

- Diàmetre de les perforacions:  ± 0,1 mm  

- Distància entre els eixos de les perforacions:  ± 0,1 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: embalades en caixes.  

Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la intempèrie i dels impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes 

o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció 

al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 

capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió 

i capacitat portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes 

o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 

(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes 

o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc 

(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació  

- Número i any de la Norma Europea del material  

- Símbols corresponents al tipus i dimensions  

- Identificació del material o materials  

- Any i mes de fabricació  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 

del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Valors declarats de les característiques exigides  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran 

al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

- Planor  

- Rectitud d'arestes  

- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa 

d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.  

Control geomètric:  

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B84Z5610,B84ZM650,B84ZG2G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar 

l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 

verticals.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.  

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de 

fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de 

protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.   

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.  

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.  

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 

tolerància indicat, en el seu cas:  

- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  

- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes 

o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció 

al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 

capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió 

i capacitat portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes 

o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 

(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes 

o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc 

(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma 

europea  

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  

- Identificació del material o materials  

- Any i mes de fabricació  

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec 

de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).  

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona 

física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge 

CE.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZT000,B89ZX000,B89ZFG01,B89ZB000,B89ZC100,B89ZPD00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada  

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat  

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents 
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als àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per 

evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie 

i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 

atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització 

mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca 

per reacció química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents 

als àlcalis i la intempèrie  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar 

bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 

- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació 

dels porus de la superfície a tractar.  

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.  

PINTURA AL CIMENT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície 

a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs  

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 

- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar 

bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 

- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie.  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície 

a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h  

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  

ESMALT SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  
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- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície 

a tractar.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície 

a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) 

als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2  

Resistència a la temperatura:  80°C  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
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- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

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

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  

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

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 

els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
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- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 

els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació 

i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera 

instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. 

En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin 

d'acord a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8J -  CORONAMENTS DE PARETS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8JA7P41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs o d'escopidors de tancaments.  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Planxa de zinc  

- Planxa d'alumini lacat 

- Planxa d'alumini anoditzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  

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.  

Toleràncies:  

- Llargària o amplària:  ± 1 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:  

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  

PLANXA 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  

PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  

La planxa ha de tenir una fractura brillant.  

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  

Llargària:  200 - 300 cm  

Toleràncies:  

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  

- Gruix:  ± 0,03 mm  

- Llargària:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.  

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC:  

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 a 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, en el cas d'alumini lacat els resultats dels assaigs de 

gruix de protecció, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori acreditat. 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 el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques geomètriques següents:  

- Llargària 

- Amplària 

- Gruix 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC:  

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. ALUMINI I ZINC:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 

quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen 

més incompliments es realitzarà el control sobre el 100% del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAG000,B8ZAN000,B8ZAA000,B8ZA1000,B8ZAF000,B8ZA3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida 

o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades  

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador  

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels 

àcids orgànics i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels 

organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

- Solució de silicona  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 

atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades 

amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents 

adequats  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 

desprès de l'assecatge.  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
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VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
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IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa 

uniforme després de l'assecat  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa 

uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

PINTURA DECAPANT:  

Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48-032):  <= 2  

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  

pH sobre T.Q.:7,75  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 

- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar 

pel·lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control 

ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat 

per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne 

la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  
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OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 

els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 

els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació 

i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera 

instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. 

En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin 

d'acord a dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9GZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a l'execució de paviments de formigó.  

S'han considerat els materials següents:  

- Pols de marbre 

- Pols de quars de color 

- Pols de quars de color gris 

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó  

POLS DE MARBRE:  

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.  

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de 

granulometria fina i com més contínua millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C  

POLS DE QUARS:  

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en 

l'acabat de paviments de formigó.  

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 

Duresa del granulat (escala de Mohs):  7  

Densitat:  1,5 g/cm3  

PERFIL BUIT DE PVC:  

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó.  

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.  

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió.  

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C  

Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14%  

Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2  

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%  

Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm  

Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament  

Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Alçària:  ± 1 mm  
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- Pes:  ± 5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

POLS DE MARBRE:  

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

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

POLS DE QUARS:  

En el sac hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net 

- Data de preparació 

- Distintiu de qualitat, si en té  

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

PERFIL BUIT DE PVC:  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9J -  PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9JFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les 

sabates.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pelfuts de coco 

- Pelfuts arrissats de vinil 

- Pelfuts tèxtils 

- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues 

- Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats  

CONDICIONS GENERALS:  

No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.  

El pelfut ha de ser flexible.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

Ha de ser antilliscant i imputrescible.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm  

- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m  

- Mides nominals:  

- Format en rotlle:  ± 1 mm 

- Format individual:  ±  1 %  

PELFUT DE COCO:  

Material:  100 % fibra de coco 

Gruix:  17, 20, 23 mm 

Base:  PVC 

Ús:  per a interiors  

PELFUT ARRISSAT DE VINIL:  

Material:  100 % vinil 

Gruix:  8, 10, 14 mm 

Base: 

-Sense 

-PVC 

Ús:  apropiat per a ús intensiu  

PELFUT TÈXTIL:  

No ha de tenir vores desfilades. 

Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 

La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 

Ha de ser rentable. 

Material:  100 % polipropilè 

Altura tèxtil:  5 mm 

Altura total:  8 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.  

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9P -  MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS, DE LINÒLEUM I DE CAUTXÚ/GOMA 
 
B9PZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9PZ1400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics.  

S'han considerat els materials següents:  

- Cordó de PVC 

- Segellant líquid de PVC  

CORDÓ DE PVC:  

Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments colorants i els estabilitzants necessaris per a la seva fabricació. 

No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície. 

El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària.  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 10%  

SEGELLANT LÍQUID DE PVC:  

Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de junts. 

Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC sense afectar les seves característiques. 

Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs. 

Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura. 

El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents:  

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 

- Rendiment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CORDÓ DE PVC:  

Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del fabricant i les característiques del 

producte.  

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que no se n'alterin les condicions.  

SEGELLANT LÍQUID DE PVC:  

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable.  

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9R -  MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
 
B9R2 -  MOQUETES DE FIBRES SINTÈTIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9R2FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Revestiment tèxtil de fibra, arrissada o de pel tallat, teixida o amb suport d'arpillera o de goma-escuma.  

S'han considerat els materials següents:  

- Llana 

- Fibres sintètiques  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir vores desfilades, diferències de tonalitat, taques ni d'altres defectes superficials. 

El color i la textura han de ser uniformes a tota la superfície. 

La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 

Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Desgast, pèrdua de pes i volum:  Segons classificació  

Punxonament:  Segons classificació  

Estabilitat dimensional:  

- Humitat i calor:  

- (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Contracció < 1% 

- (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Allargament < 0,5% 

- (LEITAT 98.501) Calor:  Contracció < 4 mm/m  

- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542):  CFL-s2  

Estabilitat dimensional addicional per a moqueta teixida:  

- Acció mecànica (LEITAT 98.231):  Extensió no recuperable < 2%  

Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaig homologat, les característiques següents:  

- Característiques estructurals:  

- Classificació i terminologia (UNE 40-256) 

- Determinació de les dimensions (UNE 40-277) 

- Massa total (UNE 40-293) 

- Gruix total (UNE 40-245) 

- Densitat de felpa visible (UNE 40-242) 

- Alçària del pèl (UNE 40-257) 
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- Pes total de felpa visible (UNE 40-243) 

- Nombre de flocs o bucles/unitat de superfície (UNE 40-258)  

- Característiques bàsiques d'ús:  

- Pèrdua de matèria per l'abrasió (LEITAT 98.421) 

- Pèrdua de gruix després d'una càrrega dinàmica (UNE 40-245) 

- Pèrdua de gruix després d'una càrrega estàtica (UNE 40-291, UNE 40-292) 

- Resistència a la roda de mobiliari (DIN 54324) 

- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 40-187) 

- Estabilitat de les tintes al rentat sec i humit (UNE 40-029) 

- Estabilitat de les tintes a la neteja de les taques (UNE 40-113) 

- Estabilitat de les tintes al rentat amb dissolvents orgànics (UNE 40-099) 

- Resistència a la tracció (LEITAT 88.201) 

- Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211) 

- Resistència a la perforació (LEITAT 88.221) 

- Resistència a l'arrencament del pèl (LEITAT 98.261)  

- Característiques de neteja:  

- Imputrescibilitat (LEITAT 88.811) 

- Propensió a l'embrutament (LEITAT 98.651)  

- Característiques de confort:  

- Absorció acústica (DIN 52212) 

- Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6)) 

- Aïllament tèrmic (DIN 52612) 

- Propensió a les càrregues electrostàtiques (LEITAT 97.101)  

El laboratori ha de realitzar una valoració de totes les característiques segons ús i tipus de col·locació i classifiqui el revestiment segons 

la graduació UPEC, la del "Secretariado Internacional de la Lana" o una altra de característiques similars.  

Toleràncies:  

- Amplària:  >= Amplària nominal  

- Gruix:  ± 0,5%  

- Massa total/unitat de superfície:  Massa nominal ± 10%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles empaquetats.  

Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'envàs hi han de constar les dades següents:  

- Procediment de fabricació 

- Tipus i classificació d'ús 

- Característiques nominals 

- Característiques del suport 

- Característiques de la inducció 

- Característiques de la subcapa  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U6 -  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U69007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sòcol de material sintètic.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

No ha de tenir defectes superficials visibles.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.  

El gruix ha de ser constant.  

Toleràncies:  

- Llargària:  ± 1 mm  

- Amplària:  ± 1 mm  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes. 

S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BA1 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BA1AFG00,BA1AFG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, 

llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre.  

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.  

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.  

No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l'element de tancament.  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 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 
 
BAM -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
BAMW -  ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAMW2000,BAMWFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris necessaris per a la col·locació de vidres trempats fixos o mòbils.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pany per a porta de vidre trempat 

- Tancaporta de porta de vidre trempat  

TANCAPORTES:  

Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta.  

Ha de permetre el gir de la porta a 90° en un o dos sentits amb immobilització de la posició de tancament. Obert fins a 95° ha de quedar retingut 

mecànicament.  

La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable.  

Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa.  

Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig.  

PANYS I PESTELLS:  

El pany és el mecanisme que permet immobilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau.  

El pany pot ser del tipus fix, col·locat a una alçada de 100 cm, o extraible, per col·locar a la part baixa de la porta. Ha de tenir tapes o rosetes 

del mateix acabat que els poms i les manetes.  

La superfície ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat.  

El seu funcionament ha de ser suau.  

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):  

- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 

- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  

- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 

- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 

- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 

- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  

- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 

- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N 

- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 

- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  

- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  

- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 

- Grau B:  Porta encastada i batent 

- Grau C:  Porta encastada i corredissa 

- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 

- Grau E:  Porta sobreposada i batent 

- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 

- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 

- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 

- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  

- Grau 0:  No aplicable 

- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 

- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  

- Grau 0: Pany sense nueca 

- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 

- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 

- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
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- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  

- Grau 0: Sense requisit 

- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 

- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 

- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau F:  Mínim set elements retenidors 

- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la classificació i el número 

de la norma europea (UNE-EN 12209)  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el 

terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:  

- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 

- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  

- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. 

Veure taula 1 UNE-EN 1154.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)  

- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 

- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 

- Grau 1:  Dèbil resistència 

- Grau 2:  Resistència mitja 

- Grau 3:  Resistència elevada 

- Grau 4: .Resistència molt elevada  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PANYS I PESTELLS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio  

PANYS I PESTELLS:  

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

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
BAQD -  FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQDD286. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.  

S'han considerat els tipus de fulla següents:  

- De cares llises 

- Amb motllura 

- Rebaixada amb plafons 
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- Amb galzes per a vidre 

- Amb galzes per a vidre i barretes  

S'han considerat els tipus d'acabat següents:  

- De roure per a envernissar 

- De sapel·li per a envernissar 

- De fusta per a pintar  

S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:  

- De cartró 

- De fusta 

- Massisa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.  

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.  

Els perfils no han de tenir nusos morts.  

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.  

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  

Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.  

El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%  

Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%  

Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):  

- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 

- Frondoses:  > 5,3 kN/m3  

Gruix del plafó d'acabat:  

- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 

- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 

- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm  

Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):  

- Llargària:  >= 30 cm 

- Amplària:  >= 7 cm  

Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N  

Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm  

Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm  

Curvatura de la fulla (UNE 56-824):  

- Bancades:  <= 6 mm 

- Testeres:  <= 2 mm  

També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.  

Toleràncies:  

- Amplària:  ± 1 mm  

- Alçària:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 1 mm  

- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm  

- Gruix de les fulles:  ± 1 mm  

- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm  

ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:  

El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.  

Gramatge del material de rebliment:  

- Amb paper:  >= 250 g/m2 

- Amb cartró:  >= 550 g/m2  

Superfície de l'alvèol del material de rebliment:  

- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 

- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2  

Gruix del material de rebliment:  

- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 

- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm  

ACABAT PER A PINTAR:  

El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.  

ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:  

L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.  

Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara  

Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  

Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça  

AMB GALZE PER A VIDRE:  

Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm  

Amplària del travesser de base:  >= 24 cm  

ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:  

Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.  

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  

No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.  

Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm  

Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:  

- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)  

- Contingut d'humitat (UNE 38337) 

- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 

- Pes específic (UNE 56531) 

- Defectes (UNE-EN 1310) 

- Característiques geomètriques:  

- Amplària 

- Llargària 

- Secció del perfil 

- Rectitud d'arestes 

- Torsió del perfil 

- Planor 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  124 
 

- Escairat: (UNE 56821)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans esmentades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
 
BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASA71PB,BASA61N2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.  

S'han considerat els materials següents:  

- Fusta  

- Metàl·lica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver 

senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.  

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions 

exigides a la resta de la fulla.  

La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar 

automàticament.  

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

Components: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 

¦  porta     ¦                                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 

¦            ¦de partícules                                            ¦ 

¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 

¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 

¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 

¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 

¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 

¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 

¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 

¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2  

Dimensions:  

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

PORTA DE FUSTA:  

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert.  

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats 

amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.  

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%.  

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.  

Les fulles han de ser planes llises i massisses.  

PORTA METÀL·LICA:  

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.  

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar 

les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.  

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:  

- Porta d'una fulla:  >= 7 

- Porta de dues fulles:  >= 8  

Nombre de golfos:  
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- Porta d'una fulla:  >= 2 

- Porta de dues fulles:  >= 4  

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament.  

El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària 

de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar 

amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.  

Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:  

- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un 

risc d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  

- Grau 6: 100 000 cicles 

- Grau 7: 200 000 cicles  

- Massa de la porta (tercer dígit):  

- Grau 5: fins a 100 kg 

- Grau 6: fins a 200 kg  

- Resistència al foc (quart dígit):  

- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums  

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):  

- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):  

- Grau 3: resistència elevada 

- Grau 4: resistència molt elevada  

- Seguretat de bens (setè dígit):  

- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones  

- Projecció de la barra (vuitè dígit):  

- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 

- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)  

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):  

- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 

- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, 

tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.  

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé 

a la informació comercial que l'acompanya:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de conformitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 

- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125  

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 

- Mes i any del muntatge final pel fabricant  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista 

els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 

per un laboratori acreditat:  

- Comportament al foc UNE 23802.  

- Característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Dimensions nominals 

- Rectitud d'arestes. 

- Planor  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 

l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 

les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
BAVT -  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVTFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme d'accionament, i una cortina de teixit de fibra 

de vidre recoberta de PVC, amb un contrapès guiat a la seva part inferior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb accionament per cordill 

- Amb accionament per torn  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els perfils de les guies, el torn i el contrapès han de ser rectes i han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 

Totes les peces del conjunt han de ser compatibles per al seu muntatge. 

El torn ha de rodar sense dificultat en el seu suport. 

La cortina ha de portar reforços als extrems laterals i inferior.  

Característiques dels perfils:  

Tipus d'alumini (UNE 38337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 

Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 

Qualitat mitja total del segellat. 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  

Característiques del teixit de la cortina:  

- Composició:  

- Fibra de vidre:  27% 

- PVC:  73%  

- Gruix:  >= 0,75 cm 

- Solidesa dels colors (NF G 07-012):  7/8 

- Massa per m2:  0,5 kg 

- Reacció al foc (UNE-EN 13773):  Classe 1  

Toleràncies:  

- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGU004,BAZG4220,BAZGC360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o 

balconeres.  

Finestres o balconeres amb fulles batents:  

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  

- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  

Portes batents:  

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior  

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari  

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:  

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig 

de la fulla i accessoris  

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.  

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF.  

La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  

La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  

Toleràncies:  

- Dimensions nominals:  ± 1 mm  

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):  

- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús) 

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 

- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, 

és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)  

- Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  
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- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)  

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:  

- Grau 3: 10.000 cicles 

- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:  

- Grau 4: 25 000 cicles 

- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  

- Grau 0 : 10 kg 

- Grau 1:  20 kg 

- Grau 2:  40 kg 

- Grau 3:  60 kg 

- Grau 4:  80 kg 

- Grau 5:  100 kg 

- Grau 6:  120 kg 

- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)  

- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 

- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:  

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 

- Grau 1: resistència mitja 

- Grau 2: resistència moderada 

- Grau 3: resistència alta 

- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):  

- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.  

- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció  

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  

- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de 

vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 

- grau de la frontissa 

- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa, dimensions, 

acabat i número de referència del fabricant.  

En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 

- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o en servei.  

PANYS I PESTELLS:  

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):  

- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 

- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  

- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 

- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 

- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 

- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  

- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 

- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N 

- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 

- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  

- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  

- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 

- Grau B:  Porta encastada i batent 

- Grau C:  Porta encastada i corredissa 

- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 

- Grau E:  Porta sobreposada i batent 

- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 

- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 

- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 

- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
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- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  

- Grau 0:  No aplicable 

- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 

- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  

- Grau 0: Pany sense nueca 

- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 

- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 

- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 

- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  

- Grau 0: Sense requisit 

- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 

- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 

- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau F:  Mínim set elements retenidors 

- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la classificació i el número 

de la norma europea (UNE-EN 12209).  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el 

terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:  

- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 

- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  

- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. 

Veure taula 1 UNE-EN 1154.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)  

- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 

- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 

- Grau 1:  Dèbil resistència 

- Grau 2:  Resistència mitja 

- Grau 3:  Resistència elevada 

- Grau 4: .Resistència molt elevada  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 

- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  

PANYS I PESTELLS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.  

PANYS I PESTELLS:  

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

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZZFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llistons, perfils, etc. utilitzats com a material auxiliar de suport o acabat.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.  

Els perfils no han de tenir nusos morts.  

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.  

Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 1/2 de la seva cara  

Superfície de fongs blaus:  

- Fusta per a pintar:  <= 20% de la peça 

- Fusta per a envernissar:  <= 0% de la peça  

Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça  

Humitat dels perfils (UNE 56529):  <= 12%  

Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2  

Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2  

Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2  

Duresa mitjana a la secció tangencial (UNE 56534):  >= 1,3  

Densitat seca (UNE 56531): >= 0,45 kg/dm3, <= 0,80 kg/dm3  

Toleràncies:  

- Amplària:  + 5 mm,  - 1 mm  

- Alçària:  + 5 mm,  - 1 mm  

- Llargària nominal:  ± 2 mm/m  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB121FEA,BB12FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  

S'han considerat els tipus de baranes següents:  

- De perfils buits d'acer  

- De perfils IPN  

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, 

la fletxa sigui < L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre 

brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  

Toleràncies:  
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- LLargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Tipus d'acer:  S275JR  

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 

si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la 

classificació de la barana (UNE 85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del 

plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es 

rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments 

per tal d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC154F02,BC151721. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar 

una protecció contra atacs manuals o de projectils.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.  

Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels tipus següents:  

- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1  

- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1  

- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1  

- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1  

- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1  

- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1  

- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1  

- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1  

- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak" segons UNE-EN 14179-1  

- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1  

Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356): 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Designació codi   ¦ 

¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categoria resistència¦ 
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¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063): 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦ 

¦      ¦------------------------------¦-------------------------------------------¦ 

¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦ 

¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦ 

¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦ 

¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦ 

¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+  

El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i el gruix dels intercaladors.  

- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació:  

La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components de cadascuna de les llunes que conformen 

els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, 

UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la tolerància del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 

mm. En el cas de que el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per als panells de plàstic, les toleràncies 

del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal.  

- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació: 

La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components de cadascuna de les llunes que conformen 

els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, 

UNE-EN 572-6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents 

a les del vidre pla del mateix gruix nominal. Les toleràncies admissibles per als intercaladors fosos són les següents: 

+-------------------------------------+ 

¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦ 

¦-------------------------¦-----------¦ 

¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 

¦-------------------------¦-----------¦ 

¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 

¦-------------------------¦-----------¦ 

¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 

¦-------------------------¦-----------¦ 

¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 

+-------------------------------------+  

Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)          ¦ 

¦--------------------------------------------------------------------¦ 

¦                              ¦       Gruix nominal > 8 mm          ¦ 

¦                              ¦-------------------------------------¦ 

¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦ 

¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦ 

¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦ 

¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦ 

¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+  

Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de poder inscriure en l'interior d'un rectangle format a 

partir de les dimensions nominals incrementades per la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format a partir de les dimensions 

nominals reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre. 

Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de plàstic que formen el vidre laminat): 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦ 

¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 

¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 
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¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 

¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 

¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 

¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 

¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 

¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦ 

¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 

¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 

¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 

¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦ 

¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 

¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 

¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 

¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior a 200 mm entre si. Aquesta distància es redueix 

a 180 mm per als vidres laminats composats per 3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres laminats 

composats per 5 o més panells. 

El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada intercalador de gruix superior a 2 mm.  

Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦ 

¦                       ¦        de llargària => 30 mm          ¦ 

¦---------------------------------------------------------------¦ 

¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦ 

¦---------------------------------------------------------------¦ 

¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 

¦---------------------------------------------------------------¦ 

¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.  

En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin els 5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària 

de la zona de les vores és de 15 mm. Per als panells de dimensions  > 5 m2, l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen 

bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.  

No s'admeten fissures.  

No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible  

 

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 les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat).  

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  

UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual.  

UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por balas.  

UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 

12543-5:1998).  

UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades que no disposin de protecció tindran una classificació 

de prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de la superfície 

envidriada:  

- Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1 

- Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2 

- Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els 

valors per les propietats següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Factor solar  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's 

a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat 

d'assaig, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos 

de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, 

 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)  

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
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- Referència a la norma europea UNE-EN 14449 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 

- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 

- Reacció al foc 

- Comportament davant del foc exterior 

- Resistència a la bala 

- Resistència a l'explosió 

- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 

- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 

- Aïllament al soroll aeri directe 

- Propietats tèrmiques 

- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Duresa al ratllat (Mohs)  

- Coeficient de transmisió tèrmica  

- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 

dels assaigs de control de recepció.  

OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Pes. 

- Índex d'atenuació acústica (ISO R-140). 

- Característiques lluminoses:  

- Factor de transmissió lluminosa 

- Factor de reflexió lluminosa 

- Factor solar.  

- Característiques energètiques:  

- Factor de transmissió energètica. 

- Factor de reflexió energètica. 

- Factor d'absorció energètica.  

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Coeficient de transmisió tèrmica 

- Resistència a l'impacte (CTE SU) 

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018). 

- Característiques geomètriques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 

dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 

l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 

les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1GFG03,BC1GFG00,BC1GFG01,BC1GFG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte 

dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar  

- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, 

d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).  

Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:  

- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6  

Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la 

unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.  

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 

Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.  

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit resultant de les 

dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 

dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.  

Prestacions del segellat:  

- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
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- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 

- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions 

d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat).  

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la 

descripción del sistema.  

UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de 

penetración de humedad.  

UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los sellados 

perimetrales.  

UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.  

UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's 

a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat 

d'assaig, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos 

de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, 

 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea EN 1279-5 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 

- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 

- Reacció al foc 

- Comportament davant del foc exterior 

- Resistència a la bala 

- Resistència a l'explosió 

- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 

- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 

- Aïllament al soroll aeri directe 

- Propietats tèrmiques 

- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Pes  

- Duresa al ratllat (Mohs)  

- Factor de transmissió lluminosa  

- Coeficient de transmisió tèrmica  

- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.  

- En el cas de llunes trempades:  

- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 

dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 

l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 

les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC1K -  MIRALLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1K1500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector 

o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).  

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).  

El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.  

Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de 

l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 

Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:  

- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 

- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de 

la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior 

amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:  

- Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment 

- Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 

- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 

- Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió 

- Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm 

- Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's 

a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat 

d'assaig, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos 

de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, 

 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 

- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 

- Reacció al foc 

- Comportament davant del foc exterior 

- Resistència a la bala 

- Resistència a l'explosió 

- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 

- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 

- Aïllament al soroll aeri directe 

- Propietats tèrmiques 

- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions 

d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm  

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.  

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.  

UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.  

UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13197B,BD13179B,BD13139B,BD13129B,BD13157B,BD13177B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, 

geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior 

de l'edifici fixats a la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes 

d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits 

de la norma UNE-EN 1329-1  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  

- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  

- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125:  3,2 a 3,8mm 

- 140:  3,5 a 4,1 mm 

- 160:  4,0 a 4,6 mm 

- 180:  4,4 a 5,0 mm 

- 200:  4,9 a 5,6 mm 

- 250:  6,2 a 7,1 mm 

- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o 

nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar 

la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  

Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 

- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

- 160:  0 a 0,5mm 

- 200:  0 a 0,6mm 

- 250:  0 a 0,8mm 

- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  

- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

Toleràncies:  

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja 

y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para 

los tubos y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició 

a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).  

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD14 -  TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD144A30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.  

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  
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- 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE 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 
 
BD1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z5000,BD1Z2300,BD1Z2200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora 

encastable de xapa d'acer, galvanitzada.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm  

Amplària:  >= 1,5 cm  

Gruix:  >= 0,05 cm  

Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre del tub que abraça  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  139 
 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD51 -  BONERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD51538M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge  

- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm  

- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  

BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:  

La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.  

La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.  

Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre de la tapa:  

- Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 

- Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  

La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.  

Llargària:  

- Bonera:  33 cm 

- Bonera de paret:  34,5 cm  

BONERA DE FOSA:  

Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.  

Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.  

No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes.  

L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.  

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BONERA O MANIGUET:  

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro 

y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

PECES DE FOSA:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  

* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.  

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FR110,BD7FR210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.  

La cara interior del tub ha de ser llisa.  

La cara exterior del tub ha de ser nervada.  

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.  

Característiques de la banda de PVC:  

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2%  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. 

El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 

El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 

La paret del tub ha de ser opac.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 

- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  

Característiques físiques:  

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 

- 63-75-90:  0,3 mm. 

- 110-125:  0,4 mm. 

- 140-160:  0,5 mm 

- 180-200:  0,6 mm 

- 225:  0,7 mm 

- 250:  0,8 mm 

- 280:  0,9 mm 

- 315: 1,0 mm 

- 355: 1,1 mm 

- 400: 1,2mm 

- 450:  1,4mm 

- 500:  1,5 mm 

- 560:  1,7 mm 

- 630:  1,9 mm 

- 710-800-900-1000: 2,0 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. 

El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.  

Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  

- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes 

d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  

Característiques físiques:  

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 

- 160:  0,4 mm 

- 200-250:  0,5 mm 

- 315:  0,6 mm 

- 355-400:  0,7 mm 

- 450: 0,8 mm 

- 500: 0,9 mm 

- 630: 1,1 mm 

- 710:  1,2mm 

- 800:  1,3 mm 

- 900:  1,5 mm 

- 1000: 1,6 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 

planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 

de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 

2: Tubos.  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després 

d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures 

o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

- Nom i/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

- Pressió nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió  

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, 

en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes 

que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

- Nom i/o marca comercial 

- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 

- Material (PVC-U) 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Resistència a la tracció (UNE 53112)  

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    

- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques 

geomètriques següents:  

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

- 5 mesures de longitud (1tub) 

- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  

- 8 mesures per DN <= 250 

- 12 mesures per 250 < DN <= 630 

- 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 

dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció 

del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  

Control geomètric:  

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BDDZ51B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 

124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 

0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o 

amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha 

de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. 

En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  

- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de fosa 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, 

han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme 

a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
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Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.  

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 23%  

Característiques del galvanitzat:  

- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

- Diàmetre del rodó:  - 5%  

GRAÓ DE FOSA:  

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 17%  

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb 

el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.  

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.  

No ha de tenir porus.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

GRAÓ:  

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 

ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

GRAÓ DE FOSA:  

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones 

de los materiales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% 

de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZH5C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 

124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 

0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o 

amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha 

de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. 

En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, 

han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme 

a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
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BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 

ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% 

de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIXANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW44A30,BDW3B900,BDW3B700,BDW3B300,BDW3B200,BDW3B500,BDW3B800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 

disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja 

y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para 

los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY47A30,BDY3B900,BDY3B700,BDY3B300,BDY3B200,BDY3B500,BDY3B800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 

disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja 

y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para 

los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE42Q310,BE42Q852,BE42QD12,BE42Q912,BE42Q812,BE42Q121,BE42Q410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària.  

S'han considerat els materials següents:  

- Planxa d'acer galvanitzat 

- Alumini flexible 

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable  

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 conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions 

que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  

No poden tenir peces interiors soltes.  

Les superfícies internes han de ser llises.  

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior 

haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica 

que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.  

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 

12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.  

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.  

Característiques tècniques:  

+--------------------------------------------------+ 

¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 

¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
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¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 

¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 

¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 

¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 

¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

+--------------------------------------------------+  

Característiques tècniques:  

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 

¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 

¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+  

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:  

Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les 

quals han de ser comprimibles.  

Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m  

CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:  

Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un 

encaix de doblec de les seves vores.  

Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:  

+-------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 

¦     ( mm )      ¦             ¦ 

¦-----------------¦-------------¦ 

¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 

¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 

¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 

¦      400        ¦   + 1       ¦ 

+-------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs 

del fabricant.   

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104.  

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.  

- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.  

- Accessoris per a la distribució d'aire:  

- Verificació del nivell sonor 

- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 

- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents 

que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE44 -  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE445AS0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.  

S'han considerat els tipus de recobriment següents:  

- Fibra + PVC 

- Espiral d'acer + alumini  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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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 conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions 

que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  

No poden tenir peces interiors soltes.  

Les superfícies internes han de ser llises.  

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior 

haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica 

que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.  

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  

Temperatura de servei:  <= 100°C  

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 

12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.  

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.  

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:  

El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una làmina de PVC encolada a la fibra.  

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:  

El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de polièster i una capa exterior d'alumini flexible 

encolada al conjunt amb resina de polièster.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:  

Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:  

Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs 

del fabricant.   

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104.  

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.  

- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.  

- Accessoris per a la distribució d'aire:  

- Verificació del nivell sonor 

- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 

- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents 

que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
BE51 -  CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE51LQ11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines termoenduribles en mòduls de 2 m.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior 

i amb unió longitudinal en una aresta.  

Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.  

Densitat aparent:  70 kg/m3  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per peces soltes.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en 

el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEK2 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK21L87,BEK21E87. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments 

abans o durant la instal·lació.  

Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions 

que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu  

Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al marc.  

Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les orientar.  

No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.  

La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEK7 -  REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK71AA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, per a fixar al bastiment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments 

abans o durant la instal·lació.  

Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions 

que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu  

Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular fixable al bastiment de muntatge, que reuneix dues fileres d'aletes situades en 

un mateix pla i que es creuen perpendicularment formant una quadrícula.  

No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.  

La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEKC -  REGULADORS DE FLUX CIRCULARS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKCA2F0,BEKCA1F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Reguladors de flux circulars d'acer lacat.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments 

abans o durant la instal·lació.  

Ha de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es 

puguin produir com a conseqúència del règim normal de funcionament. 

No ha de contaminar l'aire que circula al seu través.  

Ha d'estar format per una estructura amb dues aletes semicirculars que giren en sentits oposats i permeten la regulació volumètrica de l'aire que 

travessa el difusor.  

No pot tenir peces soltes al seu interior.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV25A00,BEV25A99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la regleta de selecció.  

Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.  

Temperatura de treball:  5° - 30°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels 

elements.  

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, 

segons especificacions tècniques i referències.  

- Control específic dels elements:  

- Cicles d'obertura/Tancament 

- Interval de regulació i escala  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV3 -  ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BEV3PBC2,BEV3SMC3,BEV3TC5B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Controladors locals  

- Pantalles LCD de presa de dades local  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de coincidir amb les indicades a la DT 

i cal que la DF aprovi la marca i el model.  

El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica 

del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.  

Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o 

pels elements de la instal·lació que l'envolten.  

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions 

d'ús, muntatge i manteniment.  

El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la qualitat, seguretat i funcionament, segons el 

previst en les condicions de la DT.  

Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.  

En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics han de ser 

autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures d'halogenurs.  

Grau de protecció mínim:  IP30  

Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 

Humitat de funcionament:  5%-90%  

CONTROLADORS LOCALS:  

Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense que es produeixen interferències elèctriques als circuit 

elèctric o de dades.  

Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de manera permanent.  

Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V c.a. i 50Hz  

El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT   

La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i provat el seu funcionament, segons les especificacions 

de la DT i aprovada per la DF .  

El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin mínim de 15  hores en cas de fallada de tensió 

d'alimentació.  

PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:  

Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.  

Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge original.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element 

i el manteniment.  

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 les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels 

elements.  

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, 

segons especificacions tècniques i referències.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV4 -  CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV42001,BEV41210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la regulació, control, supervisió 

i gestió d'instal·lacions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cables per a bus de dades  

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  

Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt de control.  

Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas" i amb el "Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión".  
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Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." i amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  

CABLES DE DADES:  

Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda 

de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo trefilatge 

i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, 

esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte.  

Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s'ha d'aïllar amb una capa contínua 

de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s'han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per distingir-los. 

Cadascú dels aparells s'ha d'encintar individualment amb una cinta de polièster aplicada  helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta 

d'alumini-polièster ( de 0,025 mm el fruix de polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament adequat.  

La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. 

Sobre la cinta envoltant s'ha de disposar una cinta d'alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim 

de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla.  

Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:  

- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge original.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

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

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales  

UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW4 -  ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW43000,BEW48000,BEW4A000,BEW49000,BEW45001,BEW44000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte 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  

- Dimensions en cm  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW5 -  ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW5B000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte 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  

- Dimensions en cm  
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEZG4000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per a radiadors.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Taps cecs 

- Taps amb reducció 

- Purgadors manuals 

- Purgadors automàtics 

- Aixetes 

- Detectors de sortida  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat 

i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF2 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF21H800,BF21H600,BF21H900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus.  

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, depressions o estries pròpies del procés 

de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i toleràncies.  

Característiques dimensionals:  

+-------------------------------------------------------+ 

¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 

¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 

¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 

¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 

¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 

¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 

¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 

¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 

¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 

¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 

¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 

¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 

¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 

¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 

¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 

¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 

¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 

¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 

¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 

+-------------------------------------------------------+  

Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  154 
 

regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.  

Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 

Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar  

Toleràncies:  

- Toleràncies dimensionals:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 

¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 

¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 

¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦ 

¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  

- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)  

- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat superficial  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de mesurar a 3 zones de cada tub, prenent 5 mesures per 

zona.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB16400. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  

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 tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, 

de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 

manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent:  

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi)  

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  

Índex de fluïdesa:  

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 

+-------------------------------------+  

Gruix de la paret i les seves tolerències: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 

¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 

¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 

¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 

¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 

¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 

¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 

¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 

¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 

¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 

¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 

¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  

+------------------------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 

¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
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¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 

¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 

¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 

¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 

¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 

¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 

¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 

¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 

¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 

¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 

¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  

- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 

- SDR  

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

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).  

- 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 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB4 -  TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB48751,BFB46551,BFB44351. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a pressió, per a col·locar encastat.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.  

Els junts han de ser estancs segons els assaigs prescrits a l'UNE-EN ISO 15875-2.  

Han de complir la legislació sanitària vigent.  

Han de superar els assaigs de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a l'EN ISO 15875. 

El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875. 

El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.  

Toleràncies:  

- Gruix de la paret:  

+---------------------------------------+ 

¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 

¦         (mm)            ¦             ¦ 

¦-------------------------¦             ¦ 

¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 

¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦ 

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

¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦ 

¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦ 

¦            ¦            ¦             ¦ 

¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦ 

¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦ 

¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦ 

¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 

¦            ¦            ¦             ¦ 

¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 

¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦ 

¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦ 

¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦ 

¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦ 

¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦ 

¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦ 

¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦ 

+---------------------------------------+ 

El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix gruix nominal.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents dades al paquet o a l'albarà:  

- Denominació del producte 

- Contingut net 

- Nom del fabricant o raó social  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 

planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 

de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). 

Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-1:2003).  

UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para insttalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) 

. Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Referència a la norma EN 15875  

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm) 

- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875 

- Referència del material i sistema de reticulació  

- PE-Xa material reticulat per peròxid 

- PE-Xb material reticulat per silà 

- PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons 

- PE-Xd material reticulat per azo  

- Classe d'aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875 

- Opacitat (si es declara pel fabricant) 

- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat  

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).  

- 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 
 
BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
BFQ3 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFQ33A7A,BFQ33A6A,BFQ3349A,BFQ3347A,BFQ3346A,BFQ3VCJA,BFQ3VCDA,BFQ3VCBA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.  

El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.  

No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.  

No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del condensat.  

Llargària:  2 m  

Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K  

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C  

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C  

Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible  

Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios".  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats en paquets.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama 

pequeña.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors).  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB5505,BFWB5405,BFWB5305,BFWBZ999,BFWB1605,BFW21810,BFW21610,BFW21910. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions 

d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 

disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFY5CS00,BFY5CK00,BFYB5505,BFYB5405,BFYB5305,BFYQ3060,BFYQ3020,BFYB1605,BFY21810,BFY21610,BFYQ3080,BFY21910. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt 

de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG151411. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.  

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 dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG161321,BG161212,BG161312,BG161411,BG161611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.  

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 dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 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 
 
BG1A -  ARMARIS METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1AU020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.  

S'han considerat els tipus de serveis següents:  
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- Interior  

- Exterior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas 

de tubs i orificis per a la seva fixació.  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  

Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  

INTERIOR:  

La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  

Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427  

EXTERIOR:  

La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.  

Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 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 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG212510,BG21HD10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu 

entorn.  

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada 

mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

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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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22HB10,BG22H810,BG22H710,BG22H510,BG222510,BG222B10,BG222710,BG222810. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  

Es consideraran els següents tipus de tubs:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu 

entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada 

mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de 

control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 

de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment 

de cada assaig concret.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2DF6E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Safates metàl·liques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  

- Llisa 

- Perforada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  

Potència de servei:  <= 16 kW  

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  

XAPA D'ACER GALVANITZAT:  

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.  

REIXA D'ACER:  

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  

REIXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

PLANXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 

-Nom del fabricant, o de la marca comercial  

-Marca d'identificació del producte concret  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG312330,BG312670,BG312320,BG312340. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 

tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S'han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil 

(PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 

d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

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.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE-EN 60228.  

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
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- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado 

y cubierta de policloruro de vinilo.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado 

y cubierta de poliolefina.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació 

dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les 

exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran 

a totes les bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del 

material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG325120,BG325130,BG325190,BG325180. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, 

de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  

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.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE-EN 60228.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.  

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  

Ha de ser resistent a l'abrasió.  

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21089-1.  

Gruix de l'aïllant del conductor:  

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 

¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 

¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  

L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.  

Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)  

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  

L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, 

segons les especificacions de la norma UNE 211002.  

Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  

UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta 

para instalaciones fijas.  

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. 

Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Llargària de la peça  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació 

dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les 

exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran 

a totes les bobines.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del 

material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG415EKL,BG415AJH,BG415AJB,BG415A9C,BG415A9B,BG415A99,BG415A97. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols 

protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu 

entorn.  

El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  

ICP:  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  

Han de portar marcades les dades següents:  

- La denominació ICP-M 

- La intensitat nominal, en ampers (A) 

- La tensió nominal, en volts (V) 

- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El poder de tall nominal, en ampers 

- El nom del fabricant o la marca de fabrica 

- La referència del tipus del fabricant 

- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 

- Número d'ordre de fabricació  

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.  

La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  

Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 

El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 

Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.  

Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta 

dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 

Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns 

s'han de designar amb els símbols corresponents.  

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  

PIA:  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  

Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 

- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 

- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 

- Classes de limitació d'energia, si s'aplica  

La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de ser visible 

quan l'interruptor està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 

L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot 

estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de 

característiques fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:  

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament  

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:  

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d'ús 

- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC  

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs 

o manuals del fabricant.  
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions 

de la norma UNE-EN 60947-2. 

Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que 

permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  

Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats l'interruptor i els accessoris. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions 

de la norma UNE-EN 60947-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

ICP:  

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació 

als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits 

del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació 

dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per 

sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de 

control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4242JH,BG42429H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
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S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a 

treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador 

de comprovació.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols normalitzats 

corresponents  

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades 

de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat 

diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B  

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats  

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes 

marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions 

següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma  

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per 

pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió 

amb l'interruptor.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 

para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades 

incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
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UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació 

als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits 

del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació 

dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per 

sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de 

control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG49H005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, per a instal·lar.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format pels següents components:  

- Rellotge programable 

- 4 sotides amb 3 posicions 

- Pantalla de LCD 

- Selector 

- Carcasa 

- Accessoris  

L'envolvent ha de ser aïllant. 

Ha de tenir un sistema de connexió automàtica de conductors. 

Ha de tenir un dispositiu automàtic d'interrupció connectat al mecanisme regulador de temps ajustable manualment. 

Ha de tenir 4 sortides, cadascuna amb 3 possibilitats: aturat, manual i automàtic. 

Ha de tenir la possibilitat de programar la derogació de funcionament o aturada en dies. 

També ha de ser possible programar el funcionament impulsional repetitiu. 

Ha de tenir 4 commutacions d'1 minut. 

Ha de tenir reserva de funcionament de 100 hores com a mínim.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  

Ha de ser de construcció modular.  

Ha de portar un sistema de fixació per pressió.  

No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  

Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i fusible, i un dispositiu de fixació a la caixa 

de mecanismes.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.  

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 

Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC  

Freqüència:  50 - 60 Hz  

Tensió nominal: 220 V ± 15% 

Temperatura de funcionament: 0  40ºC  

Capacitat dels borns: 

+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. La temperatura d'emmagatzematje ha d'estar 

entre -25 i 70ºC.   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los efectos térmicos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'interruptor horari programable ha de portar placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents:  

- Identificació de la marca o nom comercial 

- Referència del tipus de fabricant 

- Esquema 

- Número de mida 

- Tensió nominal en volts 

- Intensitat nominal en ampers 

- Tipus de desconnexió instantànea  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació 

als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits 

del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació 

dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per 

sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de 

control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG61 -  CAIXES PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG611030,BG612030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent. 

Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la introducció de tubs per als conductors. 

Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i les plaques per mitjà de 

cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.  

Dimensions de les caixes: 

+--------------------------------+ 

¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦ 

¦--------------¦-----------------¦ 

¦1 element     ¦   73x88x43      ¦ 

¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦ 

¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦ 

+--------------------------------+  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació 

als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG621191. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar accessoris embellidors.  

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació 

a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.  

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.  

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  

Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.  

Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  

Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Tensió nominal:  230 V 

Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació 

als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
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BG63 -  ENDOLLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG631152,BG63115H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.  

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció.  

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.  

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Tensió nominal:  <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 

Temperatura:  <= 25°C  

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la conexió 

als contactes que tenen tensió.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació 

als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG66 -  SORTIDES DE FILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG661021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sortida de fils de tipus 1, 2, 3 ò 4 i per encastar.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.  

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG67 -  PLAQUES I MARCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG675312,BG675322,BG675B22,BG671112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa corresponent.  

El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes. 

El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i 

adossada al parament.  

Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW16000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW21000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW48000,BGW41000,BGW42000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i 

protectors de sobretensions.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat 

i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
BH41 -  CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH413120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Carrils lineals per a l'alimentació elèctrica de lluminàries, amb cos d'alumini extrusionat i amb conductors de coure rígids al seu interior, bipolars 

o tripolars. 

S'han considerat els tipus de carrils següents:  

- Carrils per a muntar superficialment o per a muntar suspesos 

- Carrils per a encastar  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o 

pels elements de la instal·lació que l'envolten.  

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions 

d'ús, muntatge i manteniment.  

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  

Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, 

les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.  

El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús 

normal.  

L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat 

i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
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Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Secció dels conductors:  >= 2,5 mm2  

Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 

Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A  

Aïllament (REBT):  Classe I o III  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la informació següent:  

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Corrent nominal en ampers 

- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 

- Número de model del fabricant o referència del tipus  

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    

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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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
BH4W -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH4W2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a sistemes de carrils electrificats per a enllumenat. 

S'han contemplat els tipus d'elements següents:  

- Element de connexió entre el carril i la xarxa d'alimentació elèctrica 

- Accessoris per a les connexions elèctriques o mecàniques entre carrils 

- Elements d'acabat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o 

pels elements de la instal·lació que l'envolten.  

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions 

d'ús, muntatge i manteniment.  

Els accessoris d'interconnexió han d'estar dissenyats de manera que no hi hagi risc de contacte accidental entre el contacte de posada a terra 

del component i les parts conductores de corrent del carril, durant la seva inserció o extracció per l'usuari. 

Els contactes elèctrics dels accessoris no s'han de poder extreure sense desmuntar l'accessori del carril. 

Els accessoris s'han de poder fixar mecànicament al carril. Així mateix, els accessoris han d'assegurar una connexió elèctrica fiable. Els esforços 

derivats de les connexions mecàniques no han de recaure sobre les connexions elèctriques 

Els accessoris han d'estar dissenyats de manera que la seva posició de muntatge sobre el carril sigui única. 

No ha de ser possible intercanviar accessoris entre carrils de diferent classe elèctrica.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  

Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, 

les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.  

El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús 

normal.  

L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat 

i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 

Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A  

Aïllament (REBT):  Classe I o III  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la informació següent:  

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Corrent nominal en ampers 

- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 

- Número de model del fabricant o referència del tipus  

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell.  
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
BH4Y -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH4Y2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements per a la fixació dels sistemes de carrils electrificats d'enllumenat. 

S'han contemplat els sistemes de subjecció següents:  

- Conjunt d'accessoris per al muntatge superficial del sistema de carrils 

- Conjunt d'accessoris per al muntatge suspès del sistema de carril  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o 

pels elements de la instal·lació que l'envolten.  

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions 

d'ús, muntatge i manteniment.  

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  

Tots els materials necessaris per a un sistema de fixació donat han de ser compatibles entre si, i compatibles amb el carril i els accessoris que 

han de suportar. 

Els passos de cables a través del tub de PVC han d'estar fets amb premsaestopes, per tal de garantir el grau de protecció de l'envoltat en aquest 

punt.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61RH4C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.  
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S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  

- Incandescència 

- Fluorescència  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de 

connexions. 

El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors elèctrics.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  

No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 

Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  

Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  

Potència nominal: 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Superfície il·luminada (m2): 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 

Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 

Aïllament (REBT): Classe II A  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 

Prescripciones generales de seguridad.  

UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de 

seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

FLUORESCÈNCIA:  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

- Duració funcionament  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  

- Marca d'origen  

- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    

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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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHA -  LLUMS INDUSTRIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHA1H5R0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d'incandescència, de descàrrega o mixtes.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Llum amb distribució simètrica extensiva,de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb equip elèctric incorporat per a làmpades, de vapor 

de mercuri , de vapor de sodi a pressió alta, de llum mixta o d'halogenurs metàl·lics.  

- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb xassís de polièster, per un o dos tubs fluorescents 

de 36 o 58 W, A.F.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han d'anar marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra".  

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles.  

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  

Aïllament (REBT):  Classe I  

LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:  

S'han de considerar els tipus de luminàries següents:  

- Amb reflector simètric 

- Sense difusor ni reflector  

Ha d'estar formada per:  

- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de polièster, amb orificis que permetin la seva fixació adossada o suspesa 

al sostre  

- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per AF i regleta de connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior 

del llum  

Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V.  

Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc.  

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO 

(CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.  

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009.  

LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:  

Ha d'estar formada per:  

- Un reflector de xapa d'alumini anoditzat, un sistema de fixació i orientació i un portalàmpades E-40  

- Si és per a làmpades de vapor de mercuri o de sodi ha d'incorporar un equip elèctric complet dins d'un cos solidari al reflector: reactància, 

condensadors de compensació, arrencador i regleta de connexió  

- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:  

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).  

LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:  

Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad 

y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 

Prescripciones generales de seguridad.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi 

de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:  

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària  

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta 

o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:  

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts  

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada 

o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:  

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats  

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-equip 

auxiliar).  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHB -  LLUMS ESPECIALS 
 
BHB1 -  LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHB17560. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer o amb xassís de polièster, IP-54X, IP-55X o IP-65X, amb o sense difusor  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra 

El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa.  

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles.  

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO 

(CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.  

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Aïllament elèctric:  Classe II 

Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014):  Ha de complir  

LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR:  

Ha d'estar formada per:  

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de connexions  

- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre  

- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta  

La regleta ha d'estar esmaltada en blanc.  

LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC:  

Ha d'estar formada per:  

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de connexions  

- Un cos de polièster reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre  

- Un reflector metàl·lic en el fons del cos  

- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc mitjançant fixació a pressió  

- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad 

y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

Reglamento (UE) 2015/1428 de la Comisión, de 25/08/2015, se modifican R.244/2009 de la Comis. en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 

para las lámparas de uso doméstico no direccionales y el R.245/2009 de la Comi. relativo a requisitos de diseño ecológico lámparas fluorescentes 

sin balastos integrados, lámparas de descarga de alta intensidad y balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, se deroga la 

D.2000/55/CE del P.Europ. y del Consejo y el R.1194/2012 de la Comi. atañe a los requisitos diseño ecológico para las lámparas direccionales, lámparas 

LED y equipos.  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 

Prescripciones generales de seguridad.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi 

de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:  

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)  

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta 

o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:  

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada 

o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:  

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats  

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi 

de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:  

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)  

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta 

o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:  
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- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada 

o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:  

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats  

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-equip 

auxiliar).  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHU -  LÀMPADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHU8T3D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmpades fluorescents estàndard. 

Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:  

- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 

- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat i la subjecció de 

la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos.  

Característiques dimensionals i funcionals: 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 

+----------------------------------------------------------+  

Característiques fotomètriques: 

+--------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

¦--------------------------------------------------¦ 

¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 

¦--------------------------------------------------¦ 

¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 

+--------------------------------------------------+  

Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:  

- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 

- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant  

- Potència nominal  

- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 

- Tipus de làmpada  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  
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- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWA1000,BHWB1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa 

d'instal·lacions d'il·luminació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, 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  

- Dimensions en cm  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  

 

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 
 
BJ13 -  LAVABOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B71C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  182 
 

- CL 00: sense sobreeixidor  

Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:  

- Aptitud per la neteja 

- Resistència de càrrega 

- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 

- Durabilitat  

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari 

s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14688  CL 

OF - CA - LR  DA  

La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja 

(CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

  EN 14296  CA  LR  DA   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 

- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 

- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ14 -  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14BA1Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

En funció de la col·locació els inodors poden ser:  

- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.  

En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:  

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 

- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó  

En funció de la composició els inodors poden ser:  

- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 

- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.  

Els inodors es classifiquen:  

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.  

- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega 

de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda 

no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.  

Hi ha dos dispositius de descàrrega:  

- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

- Tipus C: Fluxor.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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Cal que sigui impermeable.  

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Inodors murals:  4000 N  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats 

amb taulons de fusta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom logotip i adreça del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- 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 
 
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1ZQ000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris d'aparells sanitaris.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de 

color blanc, unit íntimament al suport  

- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador  

- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals  

- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat  

- Maniguet de PVC injectat no plastificat  

- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador  

- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants  

- Accessoris per a inodors suspesos  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:  

Cal que sigui impermeable.  

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
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Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles  

Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor  

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració  

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal  

Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat  

SUPORTS REGULABLES:  

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.  

Alçària màxima del suport:  130 mm  

Alçària mínima del suport:  75 mm  

SUPORTS MURALS:  

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari 

amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes 

normes.  

SIFÓ O MANIGUET:  

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres 

defectes. Ha de tenir un color uniforme.  

El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.  

Diàmetre:  110 mm  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 

Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm  

Toleràncies per a sifó:  

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm  

Toleràncies per a maniguet:  

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm  

REIXA:  

La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca 

i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.  

PASTA:  

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.  

Pes específic:  9,2 kN/m3  

Humitat:  < 0,1%  

Punt d'inflamació:  > 225°C 

Punt de degoteig:  + 60°C  

Temperatura de servei:  -20°C - +50°C  

Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TAPAJUNTS I MARXAPEU:  

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per 

taulons de fusta.  

TAPATUBS I REIXA:  

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

SUPORTS:  

Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

SIFÓ I MANIGUET:  

Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Característiques de l'element contingut  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

PASTA:  

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Característiques de l'element contingut  

Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SIFÓ I MANIGUET:  

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, 

utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.  

TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ23 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ23513A. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.  

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta  

- Bateria mescladora  

- Broc  

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  

- Mescladora  

- Monocomandament  

- Temporitzada  

- Senzilla  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.  

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Gruix del cos:  >= 2 mm  

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  

AIXETA O BATERIA:  

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora 

o monocomandament), suau i precís.  

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda 

a la dreta amb el distintiu blau.  

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta 

o aigua freda.  

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents  

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ2Z - AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ2ZE121BP7I,BJ2ZN43K,BJ2ZA131,BJ2Z4139. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta de llautó cromat  

- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat  

- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat  

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  

- Senzilla  

- De pas  

- De regulació  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 

materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 

bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.  

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  

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.  

AIXETA:  

El volant ha de permetre un accionament d'obertura, tancament i regulació de cabal suau i precís.  

El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  

Gruix del cos:  >= 2 mm  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents  

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  

ELEMENTS DE LLAUTÓ:  

Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.  

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  

Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres  

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

- Nom del fabricant o marca comercial  

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 
 
BJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ33 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ3317P7,BJ33A7PG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.  

S'han considerat els elements següents:  

- Desguàs recte 

- Desguàs sifònic 

- Desguàs de pipa 

- Sifò registrable 

- Sifò de botella 

- Sifò amb vàlvula de ventilació  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament 

del dispositiu.  

Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.  

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.  

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.  

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.  

Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:  

- Desguàs:  >= 0,6 l/s 

- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 

- Sifó:  >= 0,6 l/s 

- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s  

Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 

Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h  

Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.  

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Referència a la norma UNE-EN 274-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:  

- Número de la norma, es a dir, EN 12380 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetre nominal 

- Els dos últims dígits de l'any de fabricació  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, 

l'embalatge, o bé la informació comercial que l'acompanya):  

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 

- Referència a la norma EN 12380 

- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst 

- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 

- La capacitat del flux d'aire (l/s) 

- L'interval de temperatures 

- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.  

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ38 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ3847F7,BJ38A7FG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.  

S'han considerat els elements següents:  

- Desguàs recte 

- Desguàs sifònic 

- Desguàs de pipa 

- Sifò registrable 

- Sifò de botella 

- Sifò amb vàlvula de ventilació  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament 

del dispositiu.  

Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.  

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.  

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.  

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.  

Cabal de desguàs per a aigüera:  

- Desguàs:  >= 0,7 l/s 

- Desguàs amb sifó:  >= 0,6 l/s 

- Sifó:  >= 0,7 l/s 

- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s  

Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 

Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h  

Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.  

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Referència a la norma UNE-EN 274-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:  

- Número de la norma, es a dir, EN 12380 

- Identificació del fabricant 
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- Diàmetre nominal 

- Els dos últims dígits de l'any de fabricació  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, 

l'embalatge, o bé la informació comercial que l'acompanya):  

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 

- Referència a la norma EN 12380 

- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst 

- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 

- La capacitat del flux d'aire (l/s) 

- L'interval de temperatures 

- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.  

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ7 -  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
 
BJ71 -  DIPÒSITS PER A AIGUA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ71FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l.  

S'han considerat els materials següents:  

- Poliester reforçat  

- Polietilè d'alta densitat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  

Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior. 

Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una capacitat mínima d'evacuació doble del cabal d'entrada.  

DIPÒSITS DE POLIÈSTER:  

Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre. 

La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte  

Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de produir esquerdes o ruptures.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJA -  APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJA2 -  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJA24310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb cubeta d'acer esmaltat  

- Amb cubeta d'acer galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la vegada ha d'estar recoberta per l'envoltant 

exterior de l'acumulador.  

Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha 

de tenir l'exterior esmaltat al foc.  

L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.  
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Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament i, opcionalment, 

un termòmetre.  

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".  

Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de connexió, malgrat que 

no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment.  

Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de manera indeleble 

i sobre una superfície fixa.  

A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, 

ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell.  

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda 

d'eines ordinàries.  

Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  

La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball.  

En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.  

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  

La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida.  

Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.  

Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  

Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal.  

Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  

Temperatura de treball:  <= 98°C  

Temperatura de seguretat:  130°C  

Pressió de treball:  <= 6 bar  

Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 

Connexió de l'aigua:  1/2" ó 3/4"  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados 

miembros sobre Equipos a Presion.  

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

UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión 

oficial EN 60335-2-21 1992).  

UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: requisitos generales. (Versión oficial 

EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 + A11:1991).  

UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos 

de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble:  

- Identificació del constructor 

- Model o tipus 

- Símbol del grau d'aïllament 

- Pressió nominal en bar 

- Capacitat  

- Tensió 

- Tipus de corrent elèctric 

- Potència 

- Intensitat  

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20305, la indicació "Termo".  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors 

elèctrics) i capacitat.  

- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.  

- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament  

- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
BL3 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
 
BL3M -  MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSORS ELÈCTRICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL3MFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor.  

S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents ascensors:  

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s 

- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s  

S'inclouen a dins del conjunt de materials:  

- porta de pis i selector de parades 
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- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador 

- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès 

- part proporcional d'elements lineals del forat  

Es consideren les qualitats d'acabats següents:  

Parada amb materials de qualitat bàsica:  

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant 

preparada per a pintar i, de construcció lleugera 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Parada amb materials de qualitat mitjana:  

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant 

preparada per a pintar i, de construcció estàndard 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Parada amb materials de qualitat alta:  

- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant 

preparades per a pintar i, de construcció reforçada 

- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:  

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  

CONDICIONS GENERALS:  

Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 

Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap risc per a les persones o l'entorn, 

fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal. 

Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels fabricants respectius. 

Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en 

un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós.  

PORTES DE PIS:  

Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de pis sense perforacions. 

En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants verticals, bastiments i trepitjadores, han de ser inferiors 

a 6 mm. 

El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de protecció contra incendis. 

Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició bloquejada i com a conseqüència d'una força de 300 N 

perpendicular a la fulla, aplicada en qualsevol lloc d'una o altra cara, estant la força repartida sobre una superfície de 5 cm2, de secció circular 

o quadrada, les portes han de:  

- resistir sense deformació permanent 

- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 

- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta  

La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas de que un passatger rebi un cop. Aquest dispositiu 

pot ser el de la porta de cabina. 

Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les càrregues que puguin introduir-se a la cabina. 

Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de produir falcaments contra les guies o entre fulles, 

descarrilaments o rebassaments dels extrems de recorregut. 

Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament se socors que impossibiliti obrir-la, en funcionament 

normal, a no ser que la cabina estigui parada o a punt de parar-se dintre de la zona de desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu estarà protegit 

contra manipulacions abusives i podrà desenclavar-se des de l'exterior per mitjà d'una clau que s'adapti al triangle normalitzat.  

GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS:  

La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per a suportar les càrregues i forces a que es sotmeten 

per a assegurar el funcionament de l'ascensor. 

Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son:  

- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat 

- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 

- les deformacions han de limitar-se fins al punt de:  

- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 

- no han d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 

- no ha de ser possible que unes parts mòbils puguin impactar amb altres  

Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes les terminacions, han d'escollir-se i dissenyar-se 

de manera que garanteixin un nivell de seguretat global adequat i es redueixi al màxim el risc de caiguda de la cabina, prenent en consideració 

les condicions les en les que s'utilitzi, els materials fets servir i les condicions de fabricació. 

Si es fan servir cables com a element de suspensió,  el número serà de dos com a mínim, amb els seus respectius dispositius d'enganxament. 

S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació 

i manteniment.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, 

de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, 

sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya):  

- dispositius de bloqueig de les portes de replà 

- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 

- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 

- amortidors:  

- d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 

- amortidors de dissipació d'energia  

- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components electrònics  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores.  

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM11 -  DETECTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM111120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.  

S'han considerat els elements següents:  

- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detector de CO 

- Detector autònom de CO  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. 

El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una 

alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les 

inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables 

podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat 

de la llum ambient de 500 lux.  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  

- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 

- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element 

detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels 

seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície 

de muntatge del detector.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  

Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 

¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 

¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 

¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 

¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix S indica que el detector no respon per sota 

de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que satisfà els 

requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades.  

Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en 

el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, 

s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador 

dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància 

de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 

Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé algun altre dispositiu per a la indicació local 

de l'estat d'alarma del detector.  

Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, indicadors remots, relés de control), les avaries 

per curtcircuit o circuit obert d'aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector. 

Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.  

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una 

alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les 

inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables 

podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat 

de la llum ambient de 500 lux.  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  

- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 

- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius reflectors per a la detecció dels fums per 

l'atenuació i/o els canvis en l'atenuació d'un feix òptic.  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12. 

Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal 

d'alarma, i que ha de romandre encès fins que s'anul·li la condició d'alarma. 

Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en aquests circuits no poden interferir el correcte 

funcionament del detector.  

DETECTORS DE CO:  

Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  

Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.  

Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V  

Si són detectors autònoms:  

- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa un extractor.  

- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c.  

- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 

- Humitat relativa de treball:  <= 95%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales.  

UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales.  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio 

de luz difusa, luz transmitida o por ionización.  

UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio 

de luz difusa, luz transmitida o por ionización.  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

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

luz.  

DETECTORS DE CO:  

UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.  

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE  

Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials del producte i de la següent informació (ja sigui sobre 

el mateix producte, l'embalatge o la informació comercial que l'acompanya):  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 

- Descripció del producte de construcció 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 

- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació de la norma EN 54-5  

S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si 

no es subministra la totalitat d'aquesta informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents sobre cada 

detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

a)- Referència la norma EN 54-7 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió 

de software continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) 

i d) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

a)- Referència la norma EN 54-12 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió 

de software continguda en el detector 

f)- La separació màxima i mínima 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació 

c) i d) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

a) - Referència la norma EN 54-5 

b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ" de la classe, la marca de la classe es podrà substituir 

el símbol P 

c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 

d) - La denominació del model (tipus o número) 

e) - Les denominacions dels terminals de connexió 

f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió 

de software continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació 

d) i e) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis 

dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
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- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar 

que compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM121A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de 

connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 

A l'interior hi ha d'haver:  

- Un transformador 

- Un equip de rectificadors 

- Una bateria d'acumulació 

- Un avisador acústic 

- Un circuit imprès 

- Un carregador automàtic de bateria  

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 

La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.  

Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 

Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 

Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 

Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 

Tensió de treball:  24 V, corrent continu  

CENTRALS D'INCENDIS:  

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, 

que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 

Mòdul de zones format per:  

- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 

- Un polsador de prova d'alarma 

- Un polsador de prova d'avaria 

- Un polsador per a activar l'alarma  

Mòdul de control, format per:  

- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 

- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 

- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació  

CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:  

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador 

de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 

Mòdul de control, format per:  

- Un indicador de concentració de CO en ppm 

- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 

- Un interruptor d'alarma acústica 

- Un interruptor de "parada-servei" 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un indicador lluminós de "servei"  

Mòdul de zones, ha d'estar format per:  

- Un indicador lluminós d'avaria 

- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i en tenir tensió les connexions de comandament 

a distància 

- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar l'alarma acústica 

- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels detectors  

Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis 

dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar 

que compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM13 -  DISPOSITIUS D'ALARMA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM131221,BM132312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 

- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)  

S'han considerat els complements següents:  

- Amb senyal lluminós  

- Sense senyal lluminós  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el seu interior els components necessaris 

per a la correcta configuració de l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les connexions elèctriques, 

i el sistema de fixació.  

Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a les parts 

desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines especials, ús de 

codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc.  

El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir:  

- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)  

Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent 

a l'interior.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.  

UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.  

 

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 seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:  

- La nomenclatura dels terminals 

- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua) 

- La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el número de la versió del 

software contingut en el dispositiu. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la 

instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE  
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- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte  

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a les normes EN 54-3 

- Descripció del producte de construcció 

- La categoria de l'entorn (A o B) 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:  

- El(s) interval(s) de tensió d'alimentació 

- Les gammes de freqüència d'alimentació 

- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 

- La freqüència acústica principal 

- Codi IP segons la norma EN 60529 

- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis 

dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar 

que compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM14 -  POLSADORS D'ALARMA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM141102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a muntar superficialment o encastar.  

S'han considerat els tipus de polsadors següents:  

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil 

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil (rearmables)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.  

Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.  

L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan s'accioni.  

La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament, els símbols i textes de la cara frontal i l'accés 

de l'eina especial (si n'hi ha) així com els orificis d'entrada de cables i els cargols.  

A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.  

A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.  

Intensitat admisible:  <= 80 mA 

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

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

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:  

- Referència a la norma EN 54-11 

- El nom o marca comercial del fabricant 

- Definició del model (tipus A o tipus B) 

- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn) 

- Designació dels terminals e connexió 

- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió 

de software continguda en el polsador, si és el cas  

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu. 
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No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la 

instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis 

dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar 

que compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BM2 -  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
BM23 -  BOQUES D'INCENDI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM235BAF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.  

S'han considerat els tipus següents:  

- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m  

- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Boca d'incendis formada per:  

- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 

- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior 

- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant 

- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar  

- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements  

- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció i els suports 

per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; 

en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig.  

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la corrosió i als esforços mecànics deguts a la 

seva utilització.  

Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.  

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.  

La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure.  

La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.  

La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.  

La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.  

La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.  

El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.  

Reistència a la pressió interna: 

+----------------------------------------------------+ 

¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 

¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 

¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 

¦----------------------------------------------------¦ 

¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 

¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 

+----------------------------------------------------+  

Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites  

Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents  

Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova  

Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm  

Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir  

Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments  

Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de funcionar correctament  

Abastament a 0,2 MPa:  

- Amb raig lliure:  >= 10 m 

- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 

- Amb polvorització cònica:  >= 3 m  

Àngles de polvorització:  

- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 

- Per a polvorització cònica:  >= 45°  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.  

Toleràncies:  

- Diàmetre interior de la mànega:  

- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):  

- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm  

- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):  

- Calibre passa:   44 mm 

- Calibre no passa:  46 mm  

- Llargària de la mànega:  

- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir la norma UNE EN ISO 1307 
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- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%  

BOQUES BIE-25:  

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal.  

El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm.  

Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm  

Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta  

La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.  

Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 

Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable  

BOQUES BIE-45:  

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i orientable en un pla horitzontal.  

El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.  

El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 mm.  

En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.  

El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de rotació.  

El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor mitjançant una pressió regular en tot 

el seu perímetre.  

L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 135°.  

Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm  

La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.  

Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 

Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación.  

UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales.  

BOQUES TIPUS BIE-25:  

UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras 

semirrígidas.  

UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.  

UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.  

BOQUES TIPUS BIE-45:  

UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras 

planas.  

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.  

UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 

mm y 70 mm.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a les seves immediacions.  

El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:  

- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 

- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 

- Any de fabricació 

- Pressió màxima de servei 

- Llargària i diàmetre de la mànega 

- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

BOQUES TIPUS BIE-25:  

Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant i marca comercial 

- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 

- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 

- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 

- Trimestre i data de fabricació 

- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 

- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi  

BOQUES TIPUS BIE-25:  

Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, amb la següent informació:  

- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 

- El nom i la marca del fabricant 

- El trimestre i l'any de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis 

dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar 

que compleixen les especificacions del  projecte:  

- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, suport, armari)  

- Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)  

- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada manomètrica i cabal)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM312611,BM313511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals 

els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa 

d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon 

plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados 

miembros sobre Equipos a Presion.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis 

dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials 

Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD1 -  DETECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD1A630. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 

- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 

- Detectors microfònics 

- Radars volumètrics 

- Detectors d'infraroigs i radar combinat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Condicions de funcionament:  

- Humitat relativa:  <= 95%  

Temperatura de treball:  0°C - 45°C  

- Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  

DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:  

Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de temperatura.  

Ha d'estar format per un suport i un cos.  

DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:  

Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.  

Ha d'estar format per un suport i un cos.  

Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  

Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).  

Han de servir per a vigilància d'interiors.  

El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.  

DETECTORS MICROFÒNICS:  

Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.  

Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.  

RADARS VOLUMÈTRICS:  

Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant moviments.  

Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.  

El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.  

UNE-EN 50131-1:2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.  

DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:  

UNE-EN 50131-2-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos 

pasivos.  

DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IR) I RADAR (MW):  

UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos 

pasivos y microondas.  

DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (MW):  

UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. 

Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)  

- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  

- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  

- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents 

que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD2 -  CONTACTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD23210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Contactes de seguretat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre 

- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre  

CONTACTES MAGNÈTICS:  

Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb coberta.  
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La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.  

Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  

CONTACTES DE VIBRACIÓ:  

Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté l'electrònica, el diode lluminós d'alarma i el receptor.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.  

Ha de portar incorporades les connexions.  

Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  

Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. 

Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)  

- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  

- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  

- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents 

que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD3UA10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Centrals de seguretat antirobatori.  

S'han considerat els elements següents:  

- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior 

- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 

A l'interior hi ha d'haver:  

- Un transformador 

- Un equip de rectificadors 

- Una bateria d'acumulació 

- Un avisador acústic 

- Un circuit imprès 

- Un carregador automàtic de bateria  

La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.  

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles.  

Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per xarxa.  

Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.  

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 

La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.  

Font d'alimentació:  

- Entrada:  230 V c.a. 

- Sortida:  12 V c.c.  

Temperatura de treball:  -5°C - +40°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y señalización.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. 

Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)  

- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  

- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  

- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents 

que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD4 -  SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD4UA10,BMD4UC10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl·lica esmaltada al foc.  

La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i l'òptica del senyal lluminós.  

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.  

A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la làmpada.  

El senyal lluminòs ha de ser intermitent.  

Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret respectivament.  

Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  

Temperatura de treball:  -5°C - +40°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de advertencia.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD6 -  CONDUCTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD62620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductors blindats i apantallats.  

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.  

Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.  

Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva composició.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014.  

Ha d'estar protegit contra interferències.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Capacitat:  90 pF/m  

Recobriment pantalla:  >= 75%  

Temperatura de servei:  0 - 60°C  

Tensió de servei:  250 V  

Tensió de prova:  1000 V  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles de 100 m.  

L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de cable 

- Secció nominal  
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions.  

 

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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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMDW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMDWC002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de seguretat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Caixes per a pany elèctric amb o sense indicador lluminós per a encastar o muntar superficialment 

- Caixes amb teclat digital per a muntar superficialment  

- Panys elèctrics de clau tubular.  

PANYS ELÈCTRICS DE CLAU TUBULAR:  

Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'obertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany cilíndric accessible amb clau tubular.  

El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa.  

Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de complir.  

CAIXES PER A PANY ELÈCTRIC:  

Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un pany.  

Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions.  

La part inferior ha de portar un orifici per a les conexions elèctriques.  

Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  

Si porta indicador lluminós ha de portar un Led avisador de servei.  

CAIXES AMB TECLAT DIGITAL:  

Ha d'estar format per una base i una tapa amb teclat digital programable per a connectar al circuit de seguretat.  

La part inferior ha de portar un orifici per a les conexions elèctriques.  

Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Ha de portar un Led avisador de servei.  

Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000,BMY11000,BMY14000,BMY13000,BMY23000,BMY12000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

funcionament.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN315720,BN317320,BN319320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic 

- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 

- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 

- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 

- Connexions per a roscar 

- Per a muntar amb brides 

- Per a encolar 

- Per muntar amb accessoris a pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors 

permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, 

a la temperatura i pressió previstes. 

El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme 

d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  

Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Les rosques han de portar protectors de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero.  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNB -  VÀLVULES DE BOIA 
 
BNB1 -  VÀLVULES DE BOIA DIRECTES AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNB17320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de boia directes amb rosca de bronze i de 10 bar de pressió nominal.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per:  
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- Cos amb la connexió d'entrada roscada exterior i amb connexió de sortida lliure 

- Sistema de tancament per assentament 

- Palanca d'accionament i boia  

Pressió de prova:  15 bar  

Materials:  

- Palanca:  Llautó  

- Boia:  Acer inoxidable  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP434AA0,BP434A50,BP43USB,BP43HDMI,BP43F430. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 

S'han contemplat els tipus de cables següents:  

- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 

- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar 

un risc per als usuaris o per a l'entorn. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials les condicions 

d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  

El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme. La superfície 

del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 

Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm  

L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament 

ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense 

malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat 

o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable 

amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions 

de la norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió 

d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació 

d'elles:  

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora  

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més 

fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i trena, la 

cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, 

esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  

Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  

El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o conductors ha de ser circular i 

uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 

No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 

Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats en capes concèntriques o en grup. 

Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm  

L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament 

ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense 

malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
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Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat 

o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable 

amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions 

de la norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió 

d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació 

d'elles:  

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora  

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més 

fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i trena, la 

cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, 

esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  

Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  

CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:  

Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 60603. 

La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector 

en l'aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 

El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 

La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 

Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre 

del fix. 

La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot 

sobresortir de la funda.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  

Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  

Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  

UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 

2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  

UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 

3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  

UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 

5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  

UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 

6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  

UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 

2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 

conexionado.  

UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 

3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 

conexionado.  

UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 

5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 

conexionado.  

UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 

6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 

conexionado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BPA -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CTTV 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BPA1Z999. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Càmeres de vídeo per al circuit tancat de televisió.  

CONDICIONS GENERALS:  

La càmera s'ha d'instal·lar ha dins d'una carcassa protectora d'alumini anoditzat extrusionat, específica per càmeres amb òptiques monofocals manuals, 

amb autoiris i zooms de fins 75 mm. Si no s'indica el contrari, la carcassa ha d'estar preparada per la instal·lació de càmeres i òptiques en interiors, 

essent necessari una carcassa per exteriors sols en casos molt concrets, que s'han d'indicar expressament en el moment de decidir definitivament  

el lloc d'ubicació de la carcassa. El tipus de protecció ha de ser IP-65. La carcassa ha de disposar de dos premsaestopes per l'entrada de cables 

i de dos cargols de subjecció al suport. 

L'òptica de la cambra ha de ser l'adequada per proporcionar la màxima cobertura amb la mínima distorsió i ha de dependre del lloc definitiu 

d'instal·lació. 

Característiques tècniques de les càmeres de vídeo:  

- Càmera monocroma: (B/N) 

- Dispositiu d'imatges: Sensor CCD de 13" de transferència interlínia 

- Elements d'imatge: 500 (H) - 582 (V) 

- Àrea sensibles: 3,3 mm x 4,4 mm 

- Sistema de senyal: norma CCIR 

- Sistema d'escombrada: 625 línies, 2,1 entrellaçat 

- Sincronització: externa Line Lock CA 

- Resolució horitzontal: 380 línies de TV 

- Muntura d'objectiu: muntatge C/CS (focus posterior ajustable) 

- Il·luminació mínima: 0,1 lux (F1.2) 

- Relació senyal/soroll: superior a 45 dB ( amb AGC) 

- Control de guany: amb AGC 

- Control de Ccd IRIS: activació/desactivació seleccionada 

- Control de fase: control de fase vertical (±90º) 

- Sortida de vídeo:  1 Vpp, 75 W amb sincronització negativa, connector tipus BNC 

- Alimentació: 220 a 250 Vac (50 Hz) 

- Consum de potència: 6 W 

- Temperatura de treball: -10 ºC a +50 ºC 

- Humitat: 20 % a 80 % 

- Pes màxim objecte: 1 kg 

- Pes: Aprox. 700 g 

- Dimensions: 53 x 56 x 178,5 mm 

- Connectors: VÍDEO OUT - BNC. objectiu - 4 pins  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de càmera de vídeo instal·lada, inclosa la carcassa per a càmera de vídeo amb suport i material de muntatge.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.  

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales.  

UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código 

de dirección)  

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación.  

CCITT "de explotación de vídeo y asignación de frecuencias. Normas CCITT de International fermeldeunion I.T.U."  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. 

Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Monitors (marca, model, tipus (B/N o color), dimensions, resolució, etc.)  

- Seqüenciador (marca, model, nº entrades, nº sortides, impedància, amplitud, ample de banda, funcions, tensió d'alimentació i consum)  

- Càmeres CCTV (marca, model, tipus (B/N o color), sensor, resolució, objectius, alimentació, etc.)  

- Videogravador (marca, model, sistema de gravació, temps màxim de gravació).  

- Característiques ( impedància, amplitud senyals de vídeo, resolució, funcions, etc.).  

- Cablejat (característiques i identificació, assaigs realitzats).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents 

que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ5 -  TAULELLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ514A80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 

- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades.  

No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes.  

La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos.  

Absorció d'aigua, en pes:  <= 2%  

Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70):  <= 1%  

Coeficient de saturació:  <= 75%  

Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2%  

Toleràncies:  
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- Gruix:  ± 2 mm  

- Angles:  ± 1 mm  

- Rectitud de les arestes:  ± 0,1%  

- Planor:  ± 0,3%  

LLOSA CALCÀRIA:  

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2  

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3  

LLOSA GRANÍTICA:  

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 100 N/mm2  

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3  

No ha de tenir grops > 5 cm.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de manera que no es trenquin 

ni s'escantonin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, 

d'ús no estructural.  

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm  

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 

- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.  

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D06L - FORMIGONS LLEUGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D06L1EJ1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i aigua.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les recomanacions del fabricant 

d'argila expandida.  

La descripció del formigó indica la resistència característica estimada a compressió a 28 dies i la densitat del formigó.  

Resistència a compressió 

al cap de 7 dies (UNE 83-304):  >= 0,65 x resistència a 28 dies  

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  

La relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, s'ha d'ajustar les indicacions del fabricant d'argila expandida.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

No s'utilitzarà formigó de consistència fluida en elements que tinguin una funció resistent.  

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

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.  

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.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A8B1,D0701821,D070A4D1,D0705A2B,D0701461,D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec 

de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0714731,D071SG21,D0715A2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  

S'han considerat els següents additius:  

- Inclusor d'aire 

- Hidròfug 

- Colorant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i 

utilització.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec 

de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 

rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D07J -  PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.  

En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.  

Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 

Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100,D0B2C100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada 

ha de ser <= 1% de la secció inicial.  

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques 

o mecàniques dels productes utilitzats.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  

- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni 

trencaments en la barra.  

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
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¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+--------------------------------------------  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:  

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  

Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  

- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, 

de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament 

d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
13 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
135 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
135C56H2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 

- Mur de contenció de formigó armat 

- Llosa de fonaments de formigó armat 

- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament  

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura  

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

- Neteja del fons de l'encofrat  

- 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 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

- Humectació de l'encofrat  

- Abocada de formigó  

- Compactació del formigó mitjançant vibratge  

- Reglejat i anivellament de la cara superior  

- Cura del formigó  

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

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.  

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  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  

- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 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):  

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

MURS DE CONTENCIÓ:  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre junts: ± 200 mm  

- Amplària dels junts: ± 5 mm  

- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 

- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  

- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 

- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  

 

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 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.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

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 
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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.  

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  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  

El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions d'encofrats.  

L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de 

les armadures, de les malles i d'altres elements.  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el 

curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:  

m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.  

No inclou cap operació de moviment de terres.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14531A6G,1458116G,145CJ7G3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Pilar de formigó armat  

- Mur de formigó armat  

- Biga de formigó armat  

- Cèrcol de formigó armat  

- Sostre nervat unidireccional  

- Sostre nervat reticular  

- Llosa inclinada de formigó armat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament  

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament  

- Aplomat i anivellament de l'encofrat  

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  

- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat  

- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses  

- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres  

- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres  

- Tallat i doblegat de l'armadura  

- Neteja de les armadures  

- Neteja del fons de l'encofrat  

- Col·locació dels separadors  

- Muntatge i col·locació de l'armadura  

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

- Humectació de l'encofrat  

- Abocada del formigó  

- Compactació del formigó mitjançant vibratge  

- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses  

- Cura del formigó  

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst  

- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul  

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en disposició de suportar els esforços   

CONDICIONS GENERALS:  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.  

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures 

visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  

La DF comprovarà l'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:  
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- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

SOSTRES I LLOSES:  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

SOSTRES:  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha 

de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa 

del conjunt.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat 

i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el 

curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS  

m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.  

SOSTRES I LLOSES:  

m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per 

a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del 

forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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14 -  ESTRUCTURES 
 
14L -  FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
14LF -  SOSTRES DE BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14LFU02S,14LFU03S. 
 
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 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  215 
 

- 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  

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.  

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.  
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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 CRITERIS 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.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

15 -  COBERTES 
 
151 -  COBERTES PLANES 
 
1511 -  COBERTES PLANES TRANSITABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1511FG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de coberta plana transitable  

S'han considerat els tipus següents:  

- Coberta invertida:  

- Formació de pendents  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Aïllament tèrmic  

- Capa separadora antipunxonament  

- Capa de protecció: Paviment flotant  

- Coberta amb cambra d'aire:  

- Formació de pendents amb envans de sostremort  

- Aïllament tèrmic amb barrera de vapor incorporada  

- Solera d'encadellat sobre envans  

- Capa de protecció de morter  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Capa de protecció amb paviment fix  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  

- Barrera de vapor  

- Formació de pendents i aïllament tèrmic  

- Capa de protecció de morter  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
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- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Capa separadora antipunxonament, en el seu cas  

- Capa de protecció amb paviment fix  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  

- Formació de pendents  

- Barrera de vapor  

- Aïllament tèrmic  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Capa separadora antipunxonament, en el seu cas  

- Capa de protecció amb paviment fix  

S'ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:  

- Membrana amb làmina de PVC 

- Membrana amb làmina bituminosa 

- Membrana amb làmina elastomèrica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Coberta invertida:  

- Formació de pendents 

- Col·locació del geotèxtil, com a capa separadora 

- Col·locació de la membrana impermeabilitzant 

- Col·locació de les plaques d'aïllament 

- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  

- Col·locació dels suports i les peces de paviment  

- Coberta amb cambra d'aire:  

- Execució dels envans de sostremort 

- Col·locació de l'aïllament entre envans 

- Execució de la solera d'encadellat amb pasta de ciment ràpid 

- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 

- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 

- Col·locació de la membrana impermeabilitzant 

- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  

- Estesa de la barrera de vapor 

- Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 

- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 

- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 

- Col·locació de la membrana impermeabilitzant  

- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  

- Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 

- Estesa de la barrera de vapor 

- Col·locació de les plaques d'aïllament 

- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 

- Execució de la membrana impermeabilitzant  

- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  

CONDICIONS GENERALS:  

La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions.  

Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF.  

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  

La superfície d'acabat ha de ser llisa, plana i transitable.  

La barrera de vapor ha de quedar col·locada immediatament sota l'aïllament.  

La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament.  

Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son químicament compatibles, en cas contrari, cal interposar 

entre ells una capa separadora.  

S'han de respectar les sortides d'aigua previstes a la coberta. Han d'estar connectades als baixants i protegides amb un morrió amb reixa.  

La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de l'element que serveix de suport.  

S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.  

El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els elements d'obra entre 

els quals s'intercala.  

Els junts de dilatació han de quedar situats en:  

- Encontre amb parament vertical 

- Junt estructural  

Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.  

Pendent:  >= 1%; <= 5%  

Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m  

Amplària del junt:  >= 3 cm  

COBERTA AMB CAMBRA D'AIRE:  

La cambra d'aire ventilada s'ha de situar en la banda exterior de l'aïllament.  

Ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.)  

Ha de tenir forats oberts a l'exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada.  

Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30  

FORMACIÓ DE PENDENTS:  

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. Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió necessàries per a les sol·licitacions 

mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat amb una capa de morter del gruix necessari per a aquest fi.  

Si es suport de la capa d'impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb el sistema d'unió 

de la capa d'impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa separadora.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  

CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

L'aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material.  

Si s'utilitza un sistema no adherit, la coberta s'ha de protegir amb una capa de protecció pesada.  

En el sistema d'impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els 

elements que la traspassin.  

En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives 

al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta.  

L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja, en el parament.  

La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  

La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal.  

La unió de la impermeabilització amb la bonera o la canal ha de ser estanca.  

La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.  

Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm  

Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm  

CAPA SEPARADORA:  

La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no adherit, ha de quedar col·locada immediatament 

a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida (perímetre, elements que traspassen la coberta, 

etc.).  

La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha d'evitar el contacte de la capa 

de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.  

La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb l'aïllament en tota la superfície transitable 
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de la coberta.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

AÏLLAMENT TÈRMIC:  

El material constitutiu de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al sistema la solidesa necessària 

davant les sol·licitacions mecàniques  

Si l'aïllament tèrmic es col·loca per sobre de la capa d'impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb l'aigua, ha de tenir unes 

característiques adequades per a aquesta situació.  

Quan l'aïllament es col·loca sota la capa d'impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a quedar exposat a l'acció de l'aigua, 

no ha de quedar sense protecció impermeable en cap punt.  

L'aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  

CAPA DE PROTECCIÓ:  

Ha de servir de protecció a la capa d'impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d'evitar l'acció de les radiacions ultraviolades 

i l'impacte tèrmic directe del sol.  

Ha de facilitar l'evacuació de l'aigua cap els punts de desgüàs.  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en ambdues direccions.  

PAVIMENT FIX:  

El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  

Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment.  

Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  

Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants.  

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  

Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:  

- Cobertes ventilades:  <= 5 m 

- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Nivells:  ± 10 mm/total  

- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  

PAVIMENT FLOTANT SOBRE SUPORTS:  

Les peces sobre suports, han de quedar horitzontals.  

Els suports han de tenir una plataforma de suport per a repartir les càrregues.  

Els suports han de quedar col·locats sobre la capa separadora, en el pla inclinat de desgüàs.  

Les peces han de ser resistents als esforços de flexió a les que hagin d'estar sotmeses.  

Les peces han de quedar col·locades amb el junt obert, sense emmorterar.  

El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.  

Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçada mitjana del suport:  ± 20 cm  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 6 mm/2 m  

- Gruix dels junts:  <= 3 mm  

- Pendent:  ± 0,5%  

- Rectitud parcial dels junts:  <= 2 mm/m 

- Rectitud total dels junts:  <= 10 mm  

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar.  

El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.  

Separació entre peces:  <= 0,2 cm  

Junts perimetrals:  >= 1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Nivells:  ± 10 mm/total  

- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha d'estar net, sense irregularitats.  

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 coberta feta.  

Abans de col·locar la làmina, han d'estar col·locades les bases de les boneres, i aquestes han d'estar connectades als baixants.  

Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en les corresponents especificacions 

d'aplicació.  

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.  

Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats.  

En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d'altres accions els desplacin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.  

 

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.  

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:  

* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes formadas con láminas 

de poli(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y mantenimiento.  

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:  

* 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

15 -  COBERTES 
 
152 -  COBERTES INCLINADES 
 
1521 -  TEULADES DE TEULES CERÀMIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1521FG04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de coberta inclinada mitjançant la col·locació d'una capa de protecció de peces recolzades sobre un suport amb interposició d'aïllament 

tèrmic.  

S'han considerat els revestiments de coberta següents:  

- Teula de ceràmica 

- Teula de morter de ciment 

- Llosa de pissarra  

S'han considerat els suports següents:  

- Envans de sostremort amb solera 

- Biguetes de formigó amb solera 

- Sostre inclinat  

- Estructura lleugera  

- Empostissat de taulers de fusta amb aïllament intermig (panell sandwitch)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Coberta amb cambra d'aire i teules collades amb morter:  

- Replanteig dels pendents 

- Formació de pendent: Execució dels envanets amb maons agafats amb morter 

- Col·locació de l'aïllament tèrmic entre envans 

- Execució de la solera recolzada sobre els envans 

- Execució de la capa de protecció de morter, en el seu cas 

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de la capa de protecció, amb les peces agafades amb morter  

Coberta amb biguetes i capa de protecció amb peces agafades amb morter o sense adherir:  

- Formació de pendent: Col·locació de les biguetes 

- Execució de la solera recolzada sobre les biguetes 

- Col·locació de l'aïllament tèrmic 

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de la capa de protecció  

Coberta sobre sostre inclinat i capa de protecció amb peces agafades amb morter o fixacions mecàniques:  

- Col·locació de l'aïllament tèrmic 

- Col·locació de l'enllatat, en el seu cas 

- Replanteig dels eixos dels pendents  

- Col·locació de la capa de protecció  

Coberta amb estructura lleugera, aïllament placa ondulada i teula adherida o sense adherir:  

- Formació de pendents amb l'estructura lleugera 

- Col·locació de la placa ondulada 

- Col·locació de l'aïllament tèrmic 

- Col·locació de la teula  

Coberta amb empostissat de panell sandwitch, placa conformada bituminosa i teula adherida amb morter:  

- Preparació dels panells (talls, etc) 

- Fixació dels panells a l'estructura 

- Segellat dels junts entre panells 

- Fixació de les plaques conformades 

- Col·locació de la teula  

CONDICIONS GENERALS:  

El pendent de la coberta ha de ser l'indicat a la Documentació Técnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.  

La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions.  

Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de formar un conjunt estable i resistent.  

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  

Les esquenes d'ase i els aiguafons han de quedar alineats longitudinalment.  

El cavalcament entre les peces de la capa de protecció ha de ser l'adequat per tal de complir amb l'exigència bàsica, en funció del pendent del 

suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).  

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  

Les peces de la primera filada, en les teulades de pissarra o teula, han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per tal d'evitar 

la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la vora de l'assentament de les peces.  

Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar fixades.  

En la trobada amb elements passants, la part superior del vessant ha de quedar de forma que l'aigua es desvií cap a ambdós costats de l'element.  

Pendent mínima de la coberta sense capa d'impermeabilització:  

- Teula corba:  >= 26% 

- Teula mixta i plana monocanal:  >= 30% 

- Teula plana marsellesa o alicantina:  >= 40% 

- Teula plana amb encaix:  >= 50% 

- Pissarra:  >= 60%  

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça  

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm  

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  

Cavalcament de les peces del carener sobre el vessant:  >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 10 mm  

- Pendents:  ± 0,5%  

- Paral·lelisme entre dues filades consecutives:  ± 10 mm  

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm  

- Alineació entre dues peces consecutives:  ± 5 mm  

- Alineació de la filada:  ± 10 mm  

COBERTA DE TEULA PLANA CERÀMICA:  

Les filades de teules han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en l'altra direcció.  

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

Les teules han de quedar collades amb morter pels encaixos de l'extrem superior.  

COBERTA AMB CAMBRA D'AIRE:  

La cambra d'aire ventilada s'ha de situar en la banda exterior de l'aïllament.  

Ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.)  

Ha de tenir forats oberts a l'exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada.  

Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30  

COBERTA AMB EMPOSTISSAT DE PANELL SANDWITCH I PLACA CONFORMADA:  

La placa conformada bituminosa ha d'acabar a 5 cm del carener per tal de garantir una correcta ventilació des del ràfec fins al carener i evitar 

la formació de condensacions.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures no es trobin dintre dels límits de 5ºC 

i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  

El suport ha de ser net.  

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles 

per al seu funcionament correcte:  

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
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- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament 

amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar 

amb els cavalcaments i les alineacions previstes  

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha 

de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, 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 dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces  

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

16 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
161 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES D'OBRA DE FÀBRICA 
 
1612 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1612A352. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tancament exterior o divisòria interior d'obra de fàbrica d'un o dos fulls, per a revestir o vista.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Paret de tancament recolzada, amb o sense aïllament i amb o sense cambra d'aire  

- Paret de tancament passant amb o sense aïllament i cambra d'aire  

- Paret divisòria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- 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  

- En tancament amb paret recolzada:  

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior 

- Col·locació de les armadures si es el cas, a mida que es fa la paret 

- Aplicació de l'arrebossat, en el seu cas 

- Col·locació de les plaques d'aïllament, en el seu cas 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres, del full interior en el seu cas  

- En tancament amb paret passant:  

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full interior, si es el cas 

- Col·locació dels connectors en els junts horitzontals a mida que s'aixeca la paret recolzada 

- Col·locació d eles armadures horitzontals de la paret, si es el cas 

- Col·locació de les plaques d'aïllament, si es el cas 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior passant, fent el travat amb els connectors, i col·locant 

les armadures horitzontals si es el cas.  

En extradossat i parets divisòries:  

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres de l'envà 

- Col·locació de les plaques de guix laminat, si es el cas 

- Execució del arrebossat si es el cas  

- Repàs dels junt 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 les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable, plana i aplomada.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Els maons han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell 

element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Ha d'estar 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.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Gruix dels junts:  

- Paret vista:  1 cm 
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- Paret per a revestir:  1,2 cm  

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:  ± 5 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Paret per revestir:  ± 10 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  

TANCAMENT EXTERIOR:  

El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades 

en l'article 2.3 del DB-HS1.  

Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de cada una de les capes que composen el tancament:  

- Composició del full principal (C):  

- C1: Gruix mitjà 

- C2: Gruix alt  

- Higroscopicitat del material component del full principal (H):  

- H1: Higroscopicitat baixa  

- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J):  

- J1: Resistència mitja 

- J2: Resistència alta  

- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):  

- B1: Resistència mitja 

- B2: Resistència alta 

- B3: Resistència molt alta  

- Resistència a la filtració revestiment intermedi en la cara interior del full principal (N):  

- N1: Resistència mitja 

- N2: Resistència alta  

Ha d'haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts estructurals. Aquests junts han de quedar reblerts i segellats 

amb materials que tinguin una elasticitat i adherència suficients per tal d'absorbir els moviments de l'element.  

La separació màxima entre els junts de dilatació ha de complir l'especificat en la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar adherit a aquests elements.  

El junt entre tancament i fusteria ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.6 del DB HS1, en funció del grau d'impermeabilitat de la façana.  

En tancaments que han de complir amb el grau H1 per l'exigència d'Higroscopicitat del material component del full principal, el maó ceràmic ha 

de complir:  

- Succió (UNE-EN 772-11):  <= 4,5 kg/m3  

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.  

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre 

que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

Regates :  

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm  

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.  

Els connectors no han de produir fissures en els fulls que formen el tancament.  

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.  

AÏLLAMENT TÈRMIC:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB HS1, 

l'aïllament ha de ser no hidròfil, en aquest cas ha de complir:  

- Succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609):  < 1 kg/m2 

- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087):  < 5%  

En tancaments amb cambra d'aire, la cambra d'aire ha de quedar al costat exterior de l'aïllament.  

Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  

El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter de la paret.  

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  

A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar segellats amb cinta adhesiva com a solució de continuitat 

del paper embreat.  

CAMBRA D'AIRE:  

Si la cambra d'aire es ventilada, ha de complir:  

- Ha de quedar situada a la cara exterior de l'aïllant, en el seu cas 

- Ha de tenir un sistema de recollida i evacuació de l'aigua en la part inferior i en els punts on hi ha elements que traspassen la cambra, la 

solució ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.5 del DB HS1 

- Gruix:  3-10 cm 

- Ha de tenir obertures obertes a l'exterior, que han de quedar distribuïdes al 50% entre la part superior i inferior. 

- Superfície efectiva total de les obertures:  >= 120 cm2/10 m2 de pany de façana entre sostres.  

La cambra d'aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.)   

ARREBOSSAT:  

En funció del grau de resistència a la filtració del revestiment intermedi tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB HS1, ha de complir:  

- Gruix:  

- Revestiment de morter no hidròfug (N1):  >= 10 mm 

- Revestiment de morter hidròfug o revestiment continu adherit i impermeable a l'aigua (N2):  >= 15 mm  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 

uniforme.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm  

- Aplomat/Planta:  ± 10 mm  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

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.  

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.  

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  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  

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.  

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.  

Els maons amb succió (UNE-EN 772-11) >= 1 kg/(m2xmin) i els no hidrofugats, s'han de submergir en aigua breument, abans de la col·locació.  

En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d'humitejar-se abans de la col·locació.  

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha 

de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se 

el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

TANCAMENT EXTERIOR:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
 
44 -  ESTRUCTURES 
 
44M -  ESTINTOLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
44M1FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d'acer estructurals per a fer la llinda, i els brancals 

si es el cas, i enderroc de la paret amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou les operacions 

necessàries d'apuntalament de l'estructura, amb dos perfils passants a ran de sostre, col·locats perpendicularment a la paret i uns puntals amb 

estructura en gelosia triangular per suportar-los.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer, recolzats en daus de formigó 

- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer recolzats en pilars d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments 

- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d'apuntalament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Falcat i tesat dels puntals 

- Perforació de la paret per a encastar els perfils d'acer 

- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas) 

- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas) 

- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils) 

- Ataconat dels perfils 

- Enderroc de la paret a la zona de pas 

- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas 

- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l'abocador 

- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de suportar els esforços 

- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments  

CONDICIONS GENERALS:  

Els perfils han d'estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre 

amb les indicacions de la DT.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

La llinda ha d'estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret.  

Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó:  

- Carregament del perfil: >= 15 cm 

- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària de l'element:  

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

- D'1 a 3 m: ± 3 mm  

- Aplomat (D=cantell):  <= D/250  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

APUNTALAMENT:  

Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.  

L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.  

En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.  

El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots 

dos sentits.  

Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.  

ENDERROC:  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

DAU DE FORMIGÓ:  

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.  

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.  

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  

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.  

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.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  

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.  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó.  

ESTRUCTURA D'ACER:  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la 

posició definitiva.  

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense 

afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de 

la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, 

si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

44 -  ESTRUCTURES 
 
44S -  REFORÇ D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
44SLFG01,44SLFG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de reparació i reforç d'estructures amb formigó armat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Reforç de pilars de formigó armat amb un recrescut de la secció amb formigó armat  

- Reforç de biga o nervi de sostre de formigó armat, adherint a la cara inferior platines d'acer  

- Reforç de volta d'escala o de sostre amb capa de compressió de formigó armat per la cara superior  

- Recrescut de la llosa d'escala, en amplada, amb un nervi perimetral de formigó armat i capa de compressió per sobre de la llosa  

- Reforç de sostre amb bigues travesseres de perfils d'acer laminat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reforç de pilars de formigó armat amb un recrescut de la secció amb formigó armat:  

- Preparació de la zona de treball  

- Neteja de les cares del pilar amb raig de sorra, i eliminació de parts del formigó mal adherits 

- Aplicació d'un adhesiu de resines epoxi per a fer de pont d'unió entre el formigó antic i el nou 

- Muntatge de les armadures i col·locació dels separadors 

- Muntatge de l'encofrat 

- Abocat del formigó 

- Desmuntatge de l'encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigó  

- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  

Reforç de biga o nervi de sostre de formigó armat amb platines d'acer:  

- Preparació de la zona de treball  

- Neteja de les cares de formigó on s'ha d'adherir la platina amb raig de sorra seca 

- Neteja dels elements d'acer amb raig de sorra seca 

- Encolat de les platines amb adhesiu epoxi de dos components, i apuntalament de les mateixes 

- Desapuntalament i recollida del material auxiliar  

- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  

Reforç de volta d'escala o de sostre amb capa de compressió de formigó armat:  

- Preparació de la zona de treball  

- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala 

- Regata a la paret, a la zona de l'entrebigat dels sostres 

- Col·locació de connectors a les biguetes si la unitat d'obra o indica (cargolats si la bigueta es de fusta i soldats si es d'acer) 

- Muntatge de l'encofrat lateral en el cas de voltes 

- Col·locació de l'armadura de barres o malles d'acer corrugat 

- Formigonat de la llosa 

- Desmuntatge de l'encofrat recollida del material auxiliar i cura del formigó  

- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  

Recrescut de llosa d'escala:  

- Preparació de la zona de treball  

- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala 

- Muntatge de l'encofrat del nervi lateral 

- Col·locació de l'armadura de barres i malles d'acer corrugat 

- Formigonat de la llosa 

- Desmuntatge de l'encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigó  

- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  

Reforç de sostre amb bigues travesseres de perfils d'acer laminat:  

- Preparació de la zona de treball  

- Perforació de la paret als punts de recolzament de les bigues 

- Execució d'un dau de formigó per a recolzament de les bigues en una de les bandes 

- Neteja de la cara inferior del sostre als punts de contacte amb les bigues 

- Col·locació del perfil d'acer i apuntalament del mateix contra el sostre 

- Execució del segon dau de recolzament amb formigó 

- Ataconat de la biga al sostre als punts que calgui 

- Desapuntalament i recollida del material auxiliar  

REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT:  

Han d'estar reforçats tots els pilars indicats a la DT, i els que determini la DF. 

El recrescut ha de ser uniforme en tota la secció del pilar. 

Les cares del pilar han de ser planes, llises i verticals.  

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.  

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  

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.  

Les armadures han de penetrar a l'estructura dels sostres o perllongar-se al pilar de la planta superior e inferior.  

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  

REFORÇ DE BIGA O NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  

Les platines han d'estar situades als llocs indicats a la DT amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 

La platina ha d'estar adherida en tota la seva superfície al formigó. 

La platina ha de ser plana, i de directriu recta.  

REFORÇ DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ:  

El gruix de la capa de compressió ha de ser uniforme en tot l'element reforçat.  

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 superfície ha de ser plana i horitzontal en cas de sostres o paral·lela a la directriu de l'escala en cas d'escales.  

RECRESCUT DE LA LLOSA D'ESCALA EN AMPLADA:  

El nervi perimetral ha de tenir les dimensions especificades a la DT.  

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 superfície ha de ser plana i paral·lela a la directriu de l'escala.  

REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D'ACER LAMINAT:  

Els perfils han de ser del tipus i dimensió indicats a la DT. Han d'estar col·locats als llocs indicats a la DT, i han de carregar sobre els suports 
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la fondària indicats a la DT. 

Les cares dels perfils que no siguin accessibles una vegada col·locats, s'han de protegir amb pintura antioxidant. 

El perfil ha d'estar en contacte amb totes les biguetes del sostre al que reforça.  

 

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.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT:  

m de llargària de pilar reforçat d'acord amb les especificacions de la DT.  

REFORÇ DE BIGA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  

m2 de superfície reforçada amb platines, d'acord amb les especificacions de la DT.  

REFORÇ DE NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  

m de llargària reforçat amb platines, d'acord amb les especificacions de la DT.  

REFORÇ DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ:  

m2 de superfície reforçada, d'acord amb les especificacions de la DT.  

RECRESCUT DE LA LLOSA D'ESCALA EN AMPLADA:  

m2 de superfície de la llosa d'escala recrescuda (suma de la superfície existent i l'ampliada), d'acord amb les especificacions de la DT.  

REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D'ACER LAMINAT:  

Unitat de biga col·locada, d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R540R0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 

del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 

accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 

perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 

líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 

s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 

el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA73G1,E2RA7M01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  227 
 

emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 

emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la 

Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, 

d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 

residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C515H4. 
 
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 de fonament  

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.  

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  

- Nivells: ± 20 mm  

- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  

 

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.  
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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.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 

DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en 

tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 

de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 

comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses 

en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas 

el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3CB -  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB4000. 
 
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 
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- 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.  

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.  

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).  

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).  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 
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d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3CD -  ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CDD100. 
 
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.  

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.  
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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.  

 

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per 

a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  

- 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).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E43 -  ESTRUCTURES DE FUSTA 
 
E43S - SOSTRES DE FUSTA CONTRALAMINADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E43SFG02,E43SFG03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces 

compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Sostres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formació d'elements estructurals nous:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  

El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir 

sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de 

Madera". 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, 

s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 

Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.  

La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.  

Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.  

Toleràncies d'execució:  

- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la norma UNE EN 390.  

- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:  

- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram 

- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en 

obra.  

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la 

la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la 

posició definitiva.  

No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.  

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques 

Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si 

està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una 

segona fase.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per 

la DF  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Madera DB-SE-M.  

UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos.  

UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas 

y mecánicas.  

ETA-06/0138 KLH solid wood slabs  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E447F335,E447F237. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons 

EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 

o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin 

un increment de les característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre 

amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta 

amb entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del 

seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge 

i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part 

no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, 

han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del 

material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser:  

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en 

obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials 

siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar 

fins que sigui conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi 

acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes 

de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser 

retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat 

de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per 

l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment 

de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments 

adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 

mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació 

de la DF i abans del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació 

o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 

d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar 

els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 

cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. 

Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat 

i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i 

tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front 

l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 

procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 

de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no 

s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar 

la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de 

l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  
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kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

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

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per 

a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es 

pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat 

de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies 

al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del 

subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode 

de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds 

majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions 

extremes materialitzada amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis 

anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el 

control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les 

especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.   
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45317C4,E45817C4,E45917G3,E45CJCB3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de 

central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Pilars  

- Murs  

- Bigues  

- Llindes  

- Cèrcols  

- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

- Sostres nervats unidireccionals  

- Sostres nervats reticulars  

- Lloses i bancades  

- Membranes i voltes  

S'han considerat les operacions auxiliars següents:  

- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

Tractament de cura amb producte filmògen:  

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 

- Protecció de la zona tractada  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat 

del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora 

que ho autoritzi explícitament la DF.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i 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  

- 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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SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.  

La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'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.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada 

per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la 

massa de formigó i quedi recobert per la beurada  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització 

de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza 

formigó autocompactant  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els 

junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat 

superficial.  

El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 

DF.  
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TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en 

tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 

de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 

comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses 

en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas 

el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4B -  ARMADURES PASSIVES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B35000,E4B83000,E4B93000,E4B9DC88,E4BCM881. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 

passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Elements estructurals de formigó armat  

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de 

ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó 

o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó 

proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

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.  
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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).  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades:  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a 

la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, 

de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors 

ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix 

l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la 

normativa vigent.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  

La perforació ha de ser recta i de secció circular.  

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de 

la mateixa.  

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.  

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4D3 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D3D503. 
 
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.  

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 
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que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar 

un segellant adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant 

el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del 

formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant 

de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, 

no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per 

a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  

- 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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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4D8 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A CÈRCOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D8D500. 
 
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.  

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 ¦       -       ¦ 
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¦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, 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per 

a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  

- 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).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4DC -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DCJD00. 
 
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 
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- 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  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per 

a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  

- 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).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4F -  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4F2FG01,E4F2B578. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'estructures amb maons ceràmics.  

S'han considerat els elements estructurals següents:  

- Pilars  

- Parets  

- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla  

- Voltes  

- Voltes d'escala  

- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pilars i parets:  

- Replanteig 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja dels paraments 

- Protecció de la fàbrica 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, fregades i de les esquitxades de morter  

Arcs, voltes i llindes:  

- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 

- Col·locació de les peces humitejant-les 

- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 

- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable i resistent.  

Ha de tenir la forma indicada a la DT.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència 
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a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

No ha de tenir esquerdes.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

PARETS I PILARS:  

Els paraments han d'estar aplomats.  

Les filades han de ser horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi poden haver peces més petites que mig maó.  

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.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. 

La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.  

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Massissat del junt vertical:  

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  

- Alçària parcial: ± 15 mm  

- Alçària total: ± 25 mm  

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Aplomat en una planta: ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 50 mm  

- Axialitat:  ± 20 mm  

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  

- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

PARETS DE TOTXANA:  

No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.  

Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  

ARC:  

Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta.  

Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de 

les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.  

Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.  

Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.  

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  

El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.  

Gruix dels junts:  8 - 15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  

- Planor de les cares:  ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  

Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.  

Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.  

Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.  

Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt.  

En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.  

La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la interior.  

Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm.  

El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat.  

Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.  

Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  

Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.  

Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus.  

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  

La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.  

Gruix dels junts:  8 - 15 mm  

Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

LLINDA:  

La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.  

Ha de ser horitzontal.  

Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.  

En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura central de la peça.  

En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de l'armadura central.  

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 

7.5.2 del DB-SE-F.  

Llargària del recolzament:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 15 mm/total  

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és 

així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti 
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pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.  

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, 

etc.).  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

ARC I VOLTA:  

S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  

Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.  

El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de 

morter.  

Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  

No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  

En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.  

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PILAR:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

PARET:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se 

el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat.  

ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.  

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  

m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
E4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LF832U. 
 
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.  
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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.  

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   

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 CRITERIS 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:  
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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.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4R -  ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4R1FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt de perfils o peces simples d'acer inoxidable AISI 304 o AISI 316, treballats a taller i col·locats a l'obra amb soldadura o amb fixacions 

mecàniques.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Subministrament i transport a l'obra de les peces o perfils 

- Col·locació i muntatge de les peces o perfils  

CONDICIONS GENERALS:  

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  

L'element ha de tenir l'acabat superficial indicat a la DT Si té unions soldades han d'estar pulides.  

Ha d'estar col·locat al lloc i en la posició indicada a la DT.  

No es permet reomplir amb soldadura els forats dels cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corretgits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de despendre amb bufador, sense 

afectar a les barres. Es prohibeix despendre-les a cops.  

Si s'ha d'utilitzar soldadura s'han de fer servir elèctrodes amb revestiment bàsic de qualitat AISI 304 o 316, d'acord amb la qualitat de l'acer 

de l'estructura.  

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els plànols i en el Plec de Condicions 

Tècniques Particulars la forma en que s'ha de fer i els medis de comprovació i mesura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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 al teòric, cal l'acceptació expresa de la DF  

Aquests criteris inclouen la pèrdua de material corresponent a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
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E4Z1 -  ELEMENTS DE RECOLZAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4Z11411. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament 

de morter de ciment per al suport dels mecanismes de recolzament.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Recolzaments:  

- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament  

CONDICIONS GENERALS:  

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.  

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon funcionament del recolzament.  

Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat:  

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:  

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Posició en planta:  ± 1 mm  

- Replanteig de cotes:  ± 10 mm  

RECOLZAMENTS:  

No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.  

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.  

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.  

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases d'anivellament.  

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.  

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.  

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.  

A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota càrregues verticals idèntiques.  

Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament 

i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig del eixos:  ± 5 mm  

- Llargària:  ± 5%  

- Amplària:  ± 5%  

- Gruix:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
E4ZW -  ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4ZW1P70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.  

S'han considerat els elements següents:  

- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.  

- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En els ancoratges amb tac d'acer o químic:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Execució dels forats 

- Neteja del forat 

- Col·locació dels ancoratges  

En els ancoratges amb perns de connexió:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Soldadura del pern a la planxa 

- Comprovació de la unitat d'obra  

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  

El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 

La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les característiques geomètriques del tac utilitzat. 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a garantir les característiques 

mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge. 

El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de l'ancoratge.  

TAC D'EXPANSIÓ:  

El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar. 

Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la fatiga del material. 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 

¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 

¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦ 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  251 
 

¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦ 

¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦ 

¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦ 

¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦ 

¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

TAC QUÍMIC:  

L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 

Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la fatiga del material. 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 

¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 

¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦ 

¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦ 

¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦ 

¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦ 

¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  

Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la que es recolza.  

El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.  

No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes. 

Ha de quedar perpendicular a la planxa. 

Ha d'assentar sobre una superfície llisa.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  

El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de base. 

El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac. 

El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 

Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés. 

No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 

Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat. 

El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de 

tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 

Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant 

el centre de la càpsula. 

Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat 

pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar omplint el forat 

des del fons cap a l'exterior. 

Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.  

Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu 

comportament eficaç. 

No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.  

ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  

La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E52 -  TEULADES 
 
E522 -  TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E522FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o subministrades pel promotor.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Teula àrab col·locada amb morter  

- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir  

- Teula romana collada amb morter, clavada sobre enllatat o fixada sobre rastrells metàl·lics  

- Lloseta clavada sobre enllatat o col·locada sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de les peces per filades  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.  

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  

Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunts en la direcció del pendent i alineades en l'altra direcció.  

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud 

topogràfica, etc.).  

Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb 

el parament, si cal es farà un recrescut en la vora de l'assentament de les peces.  

Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar fixades.  

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça  

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm  

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  

Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:  

- Teula àrab:  ± 20 mm 

- Teula plana o romana:  ± 10 mm  
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- Alineació entre dues teules consecutives:  

- Teula àrab:  ± 10 mm 

- Teula plana o romana:  ± 5 mm  

- Alineació de la filera:  

- Teula àrab:  ± 20 mm 

- Teula plana o romana:  ± 10 mm  

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm  

TEULA ÀRAB:  

Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.  

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  

Cavalcament en el sentit de la pendent:  

- Pendent < 30%:  15 cm 

- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 

- Pendent > 40 %:  10 cm  

Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcament:  ± 5 mm  

TEULA ROMANA:  

Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.  

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  

TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:  

En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter.  

Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem superior.  

TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS:  

Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells metàl·lics. La teula plana per dos punts i la romana per un 

punt.  

Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.  

Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, 

s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  

El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles 

per al seu funcionament correcte:  

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament 

amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar 

amb els cavalcaments i les alineacions previstes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces  

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E53 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
E533 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES BITUMINOSES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5330A01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant plaques o planxes de perfils diversos.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Fixades mecànicament  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques conformades bituminoses  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de les plaques  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a la coberta de plaques de color, el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  

Les esquenes d'ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment. 

Les plaques han d'estar alineades o desplaçades una onda o un nervi, respecte a les inferiors, en la direcció del pendent i alineades en l'altra 
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direcció.  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Totes les fixacions han d'estar a la part alta de les ondes o dels nervis i han de portar una volandera tova d'estanquitat, una volandera metàl·lica 

i un suport d'onda o de nervi. Els ganxos d'ancoratge, a més, han de dur una femella.  

Les plaques alternades en ambdós sentits han de portar una fixació amb anella de seguretat.  

Els cavalcaments laterals entre plaques han de quedar protegits del vent dominant.  

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud 

topogràfica, etc.).  

Volada en el ràfec:  >= 5 cm  

Volada en el lateral:  >= 5 cm; <= una onda o un nervi  

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm  

- Paral·lelisme entre el conjunt de plaques:  ± 30 mm  

- Alineació entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm  

- Alineació entre les plaques d'una filada:  ± 20 mm  

- Cavalcament:  - 20 mm  

PLAQUES BITUMINOSES:  

Punts de fixació per placa:  

- Pendents < 60%:  >= 9 (3 a la part inferior, 3 a la central i 3 a la superior) 

- Pendents > 60%:  >= 12 (4 a la part inferior, 4 a la central i 4 a la superior)  

Cavalcament entre plaques:  

- Cavalcament lateral:  >= 1 onda 

- Cavalcament transversal:  

- Pendents >= 10%:  15 cm 

- Pendents < 10%:  20 cm  

Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 7 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, 

s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

La col·locació de les plaques es farà de ràfec a carener i en sentit contrari al del vent dominant.  

Les plaques conformades bituminoses no s'han de col·locar a temperatures inferiors a 1ªC.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E53 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
E535 -  COBERTES DE PLAQUES SANDVITX 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E535FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol 

cos, col·locades amb fixacions mecàniques.  

S'ha considerat la següent composició:  

- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat 

- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat 

- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques 

- Col·locació de les plaques 

- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas 

- Comprovació de l'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.).  

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  

No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Els elements han de quedar alineats.  

Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera d'estanquitat.  

Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols autorroscants.  

En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de la xapa inferior.  

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça  

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  

Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm 

Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm  

El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants i en sentit transversal serà sobre els recolzaments 

de les plaques.  

Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, 

s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els pannells de la coberta  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces  

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
E545 -  COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30% 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E545FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades amb fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues 

amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in situ).  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos de les pendents. 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 

- Execució dels junts entre planxes. 

- Comprovació de l'estanquitat. 

- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 

- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 

- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 

- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ)  

CONDICIONS GENERALS:  

La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superficials.  

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent.  

Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó.  

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud 

topogràfica, etc.).  

La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini 

o d´acer inoxidable.  

Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat.  

Cavalcament entre planxes:  

- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 

- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer  

Volada de les planxes:  

- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 

- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi  

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  

Distància entre punts de fixació als punts singulars:  

- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm 

- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm  

Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt  

PLANXA FIXADA AMB CARGOLS:  

Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis. 

La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o remats d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer 

inoxidable 

Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland frescos i amb les fustes 

dures ( roure, castanyer ,etc.), l'acer no protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure.  

En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia de pintura.   

El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
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- 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:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.  

- Neteja i repàs del suport.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments.  

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.  

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
E54Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E54ZFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, 

minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines  

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.  

Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  

- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 

teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  

- Verificació del replanteig 

- Verificació dels suports 

- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Geometria dels remats i de la façana 

- Estanquitat dels junts  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z15A2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix 

mitjà  

- Bigueta de formigó precomprimit  

- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material  

Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

- Abocat del material i reglejat de la superfície  

Formació de pendents amb biguetes de formigó:  

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions  

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  

- Replanteig de les pendents 

- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per 

tal de rebre la resta de components de la coberta.  

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.  

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 10 mm  

- Pendents:  ± 0,5%  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.  

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  

Toleràncies d'execució:  

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  

Gruix màxim:  <= 50 cm  

Gruix mínim:  >= 5 cm  

Distància entre mestres:  <= 2 m  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  

Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.  

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment.  

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.  

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  

Alçària:  <= 4 m  

Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  

Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 

- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  

- Separació entre les peces:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  

Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats 

que restin s'han d'omplir manualment.  

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 

48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z2F1KA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  

- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  

- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  

- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques  

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre 

envanets de sostremort  

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter  

- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formació de capa de protecció de morter de ciment:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Cura i protecció del material  

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:  

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter  

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  

- Replanteig de les peces 

- Clavat de les peces al suport  

CAPA DE PROTECCIÓ:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  

Ha de tenir junts de retracció.  

Junts de retracció:  

- Fondària:  >= 0,7 cm 

- Amplària:  aprox. 0,4 cm 

- Separació entre els junts:  <= 500 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 

Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 

Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments:  >= 12 cm  

SOLERA:  

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar 

ancorats al portell i fixats mecànicament als suports.  

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els 

elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.  

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de solera:  ± 10 mm  

- Planor:  

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 

- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  

Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt.  

En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els 

caps puguin fer malbè la planxa.  
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Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  

Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  

Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent:  ± 0,5%  

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  

Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  

Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  

Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  

Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  

Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent:  ± 0,5%  

EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts longitudinals han de ser a tocar. 

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells. 

Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 

Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  

La solera ha de ser plana i resistent.  

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  

Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  

Toleràncies d'execució:  

- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  

La solera ha de ser plana i resistent.  

Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.  

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats.  

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.  

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  

Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  

Distància entre els suports:  = llargària placa  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre els suports:  + 20 mm  

- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 

48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar 

en sec i s'ha de rejuntar amb morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZA -  CARENERS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZAS14A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, 

minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines  

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.  

Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
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- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 

teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  

- Verificació del replanteig 

- Verificació dels suports 

- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Geometria dels remats i de la façana 

- Estanquitat dels junts  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZE -  RÀFECS I VORES LLIURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZES54A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, 

minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines  

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.  

Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  

- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 

teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  

- Verificació del replanteig 

- Verificació dels suports 

- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Geometria dels remats i de la façana 

- Estanquitat dels junts  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612B51K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Paret de tancament recolzada  

- Paret de tancament passant  

- Paret divisòria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser no estructural.  

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.  

Ha de ser estable, plana i aplomada.  

Les peces han d'estar col·locades a 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 les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han 

d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell 

element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  

- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

PARET DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests 

límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti 

pels junts horitzontal i vertical.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se 

el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E614TK1N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Envà o paredó de tancament  

- Envà o paredó de tancament passant  

- Doble envà articulat  

- Envà pluvial  

- Envà o paredó interior  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  

- Paret vista:  ± 2 mm/m 

- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell 

element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre 

que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 

ha de ser per filades alternatives.  

DOBLE ENVÀ ARTICULAT:  

No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.  

Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.  
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Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  

Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una 

làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa.  

L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.  

Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.  

Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.  

ENVÀ PLUVIAL:  

 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la paret de suport.  

L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i la superior s'ha de protegir de 

l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.  

Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.  

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell 

element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+  

Regates :  

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests 

límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti 

pels junts horitzontal i vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):  

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se 

el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades 

per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa 

vigent d'aplicació.  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 

- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E652 -  ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E652FG01,E652SA2D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques 

de guix laminat fixades mecànicament.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels perfils de l'entramat 

- Col·locació i fixació dels perfils al parament  

- Col·locació banda acústica  

- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que 

ha de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  

Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant.  

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en 

l'àmbit d'actuació.  

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per 

resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  

Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre 

a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig inicial  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat metàl·lic.  

- Comprovació de la geometria del parament vertical  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E6M -  ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
E6ME -  PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6ME1470. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estructura de muntants i travessers d'alumini lacat o anoditzat, per a tancaments cortina, fixada als sostres.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Muntants de tram central, de cantonada convexa, cóncava o d'angle variable 

- Travessers  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Muntants:  

- Replanteig 

- Fixació dels suports als sostres 

- Fixació inicial dels muntants 

- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport 

- Neteja dels perfils  

Travessers:  

- Replanteig 

- Fixació dels suports als muntants 

- Fixació dels travessers 

- Neteja dels perfils  

MUNTANTS:  

Ha d'estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT.  

Els suports han de tenir tots els cargols col·locats i apretats.  

Entre cada dos trams de muntant ha d'haver un connector. Els muntants han d'estar separats per a fer un junt de dilatació.  

Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d'estar tapats amb una peça especial.  

Junt de dilatació entre muntants:  >= 2 mm/m  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat:  ± 2%  

- Nivell:  ± 2%  

TRAVESSERS:  

Ha de ser horitzontal, ha d'estar en el pla i al nivell previstos en la DT.  

Cada extrem ha d'estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de dilatació.  

Junt de dilatació entre muntant i travesser:  >= 2 mm/m  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 2%  

- Nivell:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h.  

Per a col·locar els travessers és necessari que els muntants estiguin fixats en la seva posició definitiva.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants i les fixacions dels travessers.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 15 de septiembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FPC/1975: Fachadas. Prefabricadas. Muros 

cortina.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E6Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6Z1FG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada, formigó armat o escuma de poliestirè expandit, amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts i neteja final  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa col·locada ha de ser estanca. 

Cal que quedi horitzontal, aplomada i ben fixada a l'obra. 

L'interior de la caixa col·locada ha de ser, com a mínim, 10 cm més llarg que el forat que cobreix. 

L'acord amb els paraments verticals ha d'estar rejuntat. 

Recolzament de la part inferior:  >= 3 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Posicionament:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

- Nivell: ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges 

i dels vents superiors a 50 km/h.  

La part de la caixa que hagi d'anar travada a l'obra, si és de material absorvent, ha de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixi l'aigua 

del morter.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E713KA98. 
 
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 adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  

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.  

La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.  

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  

Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  

Angles (acord aixamfranat):  

- Base :  >= 5 cm 

- Alçària :  >= 5 cm  

Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  

Dotació per capa:  

+---------------------------------------------------+ 

¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 

¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 

¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 

¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 

¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 

¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 

¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 

¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 

¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 

¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 

¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 

¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 

¦           ¦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  
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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 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.  

MEMBRANA ADHERIDA:  

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de la impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en 

el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  

La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.  

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.  

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no 

es refredi.  

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, 

utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y 

rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  

 

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.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les 

vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7A -  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7A24H0L,E7A24A0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport.  

S'han considerat els materials següents:  

- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes  

- Làmina bituminosa  

- Full d'alumini  

- Làmina de polietilè  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt  

- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barrera amb pel·lícula bituminosa:  

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació del producte amb les capes necessàries  

Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina  

Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'emprimació 

- Col·locació de la làmina  

Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.  

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.  

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  

L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.  

Ha de tenir la dotació prevista.  

BARRERA AMB LÀMINES:  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.  

Cavalcaments:  

- Làmines bituminoses: >= 8 cm 

- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 

- Feltre: >= 5 cm  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  

Ha de quedar totalment adherida al suport.  

La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.  

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.  

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.  

BARRERA AMB LÀMINES:  

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C.  

Característiques del suport:  

- Rugositat:  <= 1 mm  

- Humitat:  <= 5%  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.  

S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.  

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

BARRERA AMB LÀMINES:  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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 BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les 

vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

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 BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

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. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B11AA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida.  

S'han considerat els materials següents:  

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva 

col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les 

vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C22101,E7C22201,E7C29A71,E7C24501. 
 
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 extruït  

- Plaques de poliestirè expandit  

- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  

- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Fixades mecànicament  

- Amb emulsió bituminosa  

- 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:  

- Replanteig de l'alineació de parets i envans  

- 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.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada 

a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  

Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades 

i siguin contínues.  

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part 

superior.  

 

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.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C7 -  AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C7FG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques de polietilè expandit  

- Làmines de polietilè expandit col·locades no adherides.  

- Aillament amb bandes de polietilè expandit col·locades no adherides  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Fixades mecànicament  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que traspassin el sostre, ha de pujar com a mínim, fins al nivell 

del paviment acabat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C9 -  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9RA24,E7C9FG00. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Amb morter per a arrebossats  

- Fixades mecànicament  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada 

a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  

En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  

Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), 

que puguin perjudicar l'adherència del morter.  

Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  

En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  

Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7CP -  AÏLLAMENTS ACÚSTICS AMB PLAFONS ABSORBENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7CPFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació dels panells al parament.  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
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En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb les indicades a la DT.  

El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica 

del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D6 -  PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D6FG01,E7D6FG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 

l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

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.  

El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no accessibles.  

Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La 

pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi.  

La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.  

 

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.  

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació 

que siguin necessàries.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació antioxidant.  

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.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.  

UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81126K2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, 

interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  

- Formació d'arestes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter  

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

Formació d'aresta:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter  

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 

uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

Ha de ser recta i contínua.  

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, 

un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 

funcioni l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes 

i les mestres han d'estar ben aplomades.  

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. 

En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E812 -  ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8121212. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enguixats aplicats en paraments interiors.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  

- Formació d'aresta o de racó  

- Execució de reglada de sòcol  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enguixat a bona vista:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final  

Enguixat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final  

Formació d'aresta o de racó:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta o del racó 

- Acabat de la superfície  

Execució de la reglada de sòcol:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució dels tocs 

- Aplicació del guix 

- Acabat de la superfície  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres 

defectes.  

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.  

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.  

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.  

El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.  

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  

- Enguixat a bona vista:  >= 50 

- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 

¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 

¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
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¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+  

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els formen.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les 

cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.  

En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  

En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques 

que la dels paraments.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ACABAT LLISCAT:  

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, 

passant el regle i la segona de lliscat.  

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENGUIXAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures 

de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:  

- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 

- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  

- Aplicació del revestiment  

- Acabat de la superfície  

- Formació d'arestes i reglades de sòcol  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E82 -  ENRAJOLATS 
 
E825 -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E825SA65. 
 
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.  
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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.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 

un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer 

les parts afectades.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

ENRAJOLAT:  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter 

adhesiu.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de 

marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En 

cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament al parament.  

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  

- Rejuntat dels junts.  

- Neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
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E83E - TRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83E147D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments verticals sobre perfileria, 

mestres o pasta de guix.   

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques de guix laminat  

- Plaques transformades de guix laminat  

S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat  

- Sobre perfileria  

- Sobre mestres  

- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  

- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació de masses equidistants de guix  

- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 

- Fixació de les plaques 

- Segellat dels junts  

Col·locació de l'aïllament:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  

El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.  

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.  

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc).  

La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els 

muntants o mestres necessaris.  

La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 2 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  

MUNTATGE DE LA PLACA:  

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que 

ha de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  

El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  

Junts entre les plaques:  <= 3 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  

La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici 

s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  

COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  

La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir.  

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria 

(radiadors, llibreries, etc.).  

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  

Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la correcta.  

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per 

resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
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Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat respecte les plaques adjacents.   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E844FG00,E84BFG00,E84ZG2G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements 

singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques d'escaiola  

- Plaques de fibres minerals o vegetals  

- Plaques de guix laminat i transformats  

- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  

- Làmel·les de PVC o metàl·liques  

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  

- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  

- Plaques de fusta  

S'han considerat els tipus de cel ras següents:  

- Per a revestir, sistema fix  

- De cara vista, sistema fix  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  

CONDICIONS GENERALS:  

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària 

per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment 

de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport 

perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al 

sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.  

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador 

del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.  

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen 

per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- 2 mm/m 

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.  

REGISTRES:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 5 mm 

- Nivell previst: ± 2 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  279 
 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 

fabricant.  

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  

estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir 

instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, 

aïllaments afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 

70% i la temperatura superior a 7º.  

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar 

la idoneïtat del sistema.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)  

REGISTRES:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres 

que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat.  

REGISTRES:  

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.  

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant 

de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, 

el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de 

l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, 

be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898FG00. 
 
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 fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció 

o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 

toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació 

de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar 

paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar 

les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures 

de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8J -  CORONAMENTS 
 
E8JA -  CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ALUMINI 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8JA7P41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació del remat superior d'una paret.  

S'han considerat els tipus de peces següents:  

- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Acer galvanitzat 

- Alumini  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'aresta de coronament 

- Col·locació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la DT.  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  

Els junts han de ser estancs.  

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  

Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les especificacions del Plec de 

Condicions Tècniques corresponent.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Pendent (Façanes):  >= 10º  

Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  

Distància entre junts de dilatació:  

- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 

- Ceràmica:  <= 2 m  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  

CORONAMENT DE PLANXA:  

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).  

Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

CORONAMENT DE PLANXA:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces.  

Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades ni han de tenir nusos saltadissos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Col·locació i fixació de les peces  

- Segellat dels junts  

- Neteja dels paraments.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT D'ALUMINI I ZINC:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- 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 D'ALUMINI I ZINC:  

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 D'ALUMINI I ZINC:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8K1 -  ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8K1D14K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent per tal d'escopir 

l'aigua fora del parament.  
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S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter  

- Escopidor de maó col·locat a sardinell, collat amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació amb morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts  

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  

Els junts han de ser estancs.  

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a 

l'exterior.  

Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a 

l'acabat de la paret.  

La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 

Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  

Pendent (Façanes):  >= 10º  

Toleràncies d'execució de l'escopidor:  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  

ESCOPIDOR CERÀMIC:  

Sortint dels maons:  >= 2 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  

ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar a trencajunts respecte a l'inferior.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E937 -  SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9371EJ6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés 

ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada 

per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
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L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la 

massa de formigó i quedi recobert per la beurada  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E93A -  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93AFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra 

- Humectació de les peces de terratzo 

- Col·locació del morter per a cada peça 

- Col·locació de les peces a truc de maceta 

- Neteja de la superfície acabada 

- Col·locació de la beurada  

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la pasta allisadora  

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura  

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  

La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  

LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada.  

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 

del gruix i una amplària de 3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar 

reblerts amb poliestirè expandit.  

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MORTER DE CIMENT:  

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

TERRATZO:  

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  

PASTA ALLISADORA:  

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
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El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge 

lent. 

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  

LLOSA DE FORMIGÓ:  

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés 

ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLOSA DE FORMIGÓ:  

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

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DA -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DAU01S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.  

S'han considerat les següents col·locacions:  

- A truc de maceta 

- A estesa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació a truc de maceta:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts  

Col·locació a l'estesa:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment  

CONDICIONS GENERALS:  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de reblir amb morter.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

COL·LOCAT A ESTESA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

La superfície del suport ha de ser neta i seca.  

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després 

s'han de reblir els junts.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DC -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DC1M54. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.  

S'han considerat les següents col·locacions:  

- A truc de maceta 

- A estesa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació a truc de maceta:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts  

Col·locació a l'estesa:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment  

CONDICIONS GENERALS:  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de reblir amb morter.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

COL·LOCAT A ESTESA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

La superfície del suport ha de ser neta i seca.  

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després 

s'han de reblir els junts.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G1FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'armadura, si és el cas 

- Col·locació i vibratge del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 

1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb 

d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  ± 10% del gruix  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés 

ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9GZFG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.  

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:  

- Caixa per a junt de dilatació 

- Junt de retracció  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Corronat manual de paviment de formigó 

- Ratllat manual de paviment de formigó 

- Formació de junt amb perfil buit de PVC 

- Formació de junt amb serra de disc  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formació de junt amb serra de disc:  

- Replanteig del junt 

- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 

- Neteja del junt 

- Eventual protecció del junt executat  

En el corronat o ratllat:  

- Acabat de la superfície del paviment  

En la formació del junt en formigó fresc:  

- Replanteig del junt 

- Formació del junt 

- Neteja del junt 

- Eventual protecció del junt executat  

CONDICIONS GENERALS:  

FORMACIÓ DE JUNT:  

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.  

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  

Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària:  ± 10%  

- Alçària:  ± 10%  

- Replanteig:  ± 1%  

CORRONAT:  

Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.  

A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

RATLLAT:  

Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.  

Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als eixos del paviment.  

A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.  

FORMACIÓ DE JUNT:  

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  

Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per 

retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).  

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.  

RATLLAT:  

Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un altre material aprovat per la DF.  

CORRONAT:  

L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat ha de ser aprovat per la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:  

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%  

FORMACIÓ DE JUNT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9R -  PAVIMENTS DE TÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9R2FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Revestiment de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu 

- Tensada sobre feltre de suport 

- Amb adhesiu ajustada a un bastiment d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la col·locació amb adhesiu:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del bastiment, en el seu cas 

- Col·locació de l'adhesiu 

- Col·locació de la moqueta  

En la col·locació tensada:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del feltre de base 

- Col·locació de la moqueta 

- Tensat de la moqueta 

- Fixació de la moqueta amb cinta termoadhesiva  

CONDICIONS GENERALS:  

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.  

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. 

Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari 

al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. 

Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  

La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

COL·LOCACIÓ TENSADA:  

La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura 

uniforme.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5%  

COL·LOCACIÓ AJUSTADA A UN BASTIMENT:  

El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. 

La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  

COL·LOCACIÓ TENSADA:  

Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. 

S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. 

L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials.  

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.  

El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9S2FG05,E9S1FG02,E9S2FG01,E9S11420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  
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Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Ressalts entre peces: < 2 mm  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria 

o porus.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la 

posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i 

tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front 

l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 

procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 

de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9U -  SÒCOLS 
 
E9U6 -  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U69007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja del sòcol acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
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No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, 

s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un material adhesiu especial per a guix.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 

- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9V -  ESGLAONS 
 
E9V8 - ESGLAONS DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9V8FG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Esglaó format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col·locades a l'obra amb soldadura.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb soldadura 

- Neteja de l'esglaó acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  

En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials apreciables.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una superfície plana i llisa.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria 

o porus.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la 

posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i 

tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front 

l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
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La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 

procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 

de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de 

l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9V -  ESGLAONS 
 
E9VZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZ19AK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces amb morter 

- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la resistència o la qualitat.  

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 

L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 

Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar plens de morter de ciment.  

ACABAT ARREBOSSAT:  

L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 

48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  

El suport ha de ser net i humitejat.  

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  

ACABAT ARREBOSSAT:  

El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 

Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQEBI01,EAQDD286,EAQEBI03,EAQECI01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.  

S'han considerat les portes següents:  

- Exteriors  

- Interiors  

- D'armari  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Presentació de la porta 

- Rectificació si cal 

- Col·locació de la ferramenta 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció  
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CONDICIONS GENERALS:  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 

- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  

PORTES D'ARMARI:  

Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3  

Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2  

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASA61N2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Portes de fulles batents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 1 mm  

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  

PORTES DE FULLES BATENTS:  

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.  

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha 

de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

de incendio DB-SI.  

 

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

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAVT -  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVTFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme d'accionament fixats mecànicament, i una cortina 

de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC fixada al torn, amb un contrapès guiat a la seva part inferior.  

S'han considerat els tipus de cortina següents:  

- Amb accionament per cordill 

- Amb accionament per torn  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 

- Fixació del torn, les guies i els mecanismes d'accionament 

- Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint-lo a les guies 

- Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d'accionament  

CONDICIONS GENERALS:  

La cortina ha d'obrir i tancar correctament.  

La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la cortina estigui desenrotllada.  

Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  2 mm/m (enfora)  

- Verticalitat dels mecanismes d'accionament:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne el moviment.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAZP -  MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZPFG00,EAZPFG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta, acer o alumini.  

La unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig 

- Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet sense que cap element de la porta o de l'entorn 

o impedeixi 

- Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar els mecanismes de bloqueig existents a la porta 

- Verificar el funcionament de la porta  

CONDICIONS GENERALS:  

El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant. 

S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat.  

No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic instal·lat a la mateixa. Està permès l'ús de mecanismes de 

retorn de la fulla a la posició tancada. En aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'ús de la porta per nens, gent gran i discapacitats.  

A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es capaç d'obrir-se independentment quan s'accioni el 

seu mecanisme, i també quan s'accionin els dos simultàniament.  

Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a 1100 mm 

Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o estanca als fums, cal examinar el certificat 

d'homologació de la porta en la que ha estat assajat el mecanisme per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a ser instal·lat en una porta 

tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de l'annex B de la UNE-EN 1125.  

Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de suspensió correctes, sense bloqueigs; si la porta 

es de dues fulles, cal que sigui possible l'obertura simultània de les dues fulles.  

La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen 

una sola unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC154F02,EC151702. 
 
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 laminar de seguretat  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- Col·locació amb llistó de vidre  

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  

- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació amb llistó de vidre:  

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final  

Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  

Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:  

- Confecció de plantilles 

- Retall a mida del vidre 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit 

- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra 

- Fixació del vidre al buit d'obra 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 

- Allisat del màstic i neteja final  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

El conjunt ha de ser totalment estanc.  

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada 

com a tal pel fabricant.  

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  

Alçària del galze i franquícia perimetral:  

- Vidre laminar o simple:  

+-------------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 

¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 

¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Franquícia lateral i amplària del galze:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
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¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 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 de protecció al foc i vidre laminar:  

+----------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 

¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 

¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 

+----------------------------------------------+  

VIDRE TREMPAT:  

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  

COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la 

seva llargària.  

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.  

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  

Amplària de les falques:  

- Vidre laminar o de protecció al foc:  

+-------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 

¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 

¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 

¦--------¦---------¦------------¦ 

¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 

¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 

¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 

¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 

¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 

¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 

¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 

+-------------------------------+  

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre.  

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENVIDRAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no 

ho sigui:  

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja dels perfils de suport.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
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EC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1GFGVD,EC1GFGVA,EC1GFGVB,EC1GFGVC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera 

substituint els vidres antics per vidre laminat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vidre aïllant o resistent al foc  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- Col·locació amb llistó de vidre  

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació amb llistó de vidre:  

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final  

Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

El conjunt ha de ser totalment estanc.  

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada 

com a tal pel fabricant.  

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  

Alçària del galze i franquícia perimetral:  

- Vidre amb cambra d'aire:  

+--------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 

¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Franquícia lateral i amplària del galze:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 

¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia lateral i amplària del galze:  

- Vidre amb cambra d'aire:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

VIDRE TREMPAT:  

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  
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COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la 

seva llargària.  

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.  

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  

Amplària de les falques:  

- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària de les falques (vidre aïllant):  

+------------------------------------+ 

¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 

¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦----------¦ 

¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 

¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 

+------------------------------------+  

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENVIDRAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no 

ho sigui:  

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC1K -  MIRALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1K1501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de mirall.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Adherit sobre tauler de fusta  

- Amb fixacions mecàniques al parament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Adherit sobre tauler de fusta:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 

- Neteja final  

Col·locació amb fixacions mecàniques:  

- Neteja del suport 

- Replanteig dels punts de fixació 

- Col·locació del mirall  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  

Ha de quedar ben fixat al suport.  

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.  

Distància entre els miralls:  >= 1 mm  

ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:  

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.  

FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:  

Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.  

Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació 

de l'aire.  

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  298 
 

- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm  

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED11 -  DESGUASSOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED111B71,ED111B31,ED111B21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.  

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.  

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica 

o material elàstic.  

Separació de les subjeccions:  

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  

Llargària del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  

Pendent del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED15 -  BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED15G971,ED15B571,ED15B771. 
 
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.  
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Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.  

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  

Distància entre les abraçadores:  

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  

- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  

Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  

- Baixant:  >= 12 cm  

- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  

Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  

Toleràncies d'execució:  

- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

No s'han de manipular ni corbar els tubs.  

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.  

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius 

i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà 

a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
ED35 -  PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED351230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 

- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pericó fabricat "in situ":  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 

- Arrebossat de les parets amb morter 

- Lliscat interior de les parets amb ciment 

- Col·locació de la tapa  

Pericó de formigó prefabricat:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 

- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa  

CONDICIONS GENERALS:  

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, 

el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 

El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  

El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.  

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.  

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  

En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que 

la part inferior del tub de desguàs.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de 

pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  

Toleràncies d'execució:  
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- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

PERICONS PREFABRICATS:  

El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 

El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

Toleràncies d'execució:  

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 

Abans s'ha d'humitejar la superfície.  

PERICONS PREFABRICATS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius 

i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà 

a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED5 -  DRENATGES 
 
ED51 -  BONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED51538M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Bonera col·locada amb morter 

- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 

- Morrió col·locat amb morter 

- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  

- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT  

Elements col·locats amb morter:  

- Replanteig 

- Col·locació caixa de la bonera 

- Execució de les unions amb els tubs 

- Fixació de la bonera amb morter 

- Col·locació de la reixa 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  

Elements adherits:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

- Col·locació de la reixa 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  

Elements fixats mecànicament:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació caixa de la bonera 

- Fixació d'acord amb DT 

- Col·locació reixa 

- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements s'instal·lin d'acord amb la DT.   

BONERA:  

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre 

el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.  

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.  

En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins 

del tub d'aquesta.  

La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.  

La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.  

Toleràncies d'execució:  
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- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm  

MORRIÓ:  

Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  

La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent 

al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  

BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:  

L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que indiqui la DT  

Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux eficient d'aigua cap a elles. 

La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació 

del sistema.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BONERA:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

MORRIÓ:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED7 -  CLAVEGUERONS 
 
ED7F -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FR113,ED7FR213. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de clavegueró amb tub de PVC.  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Penjat del sostre 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Penjat del sostre:  

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)  

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  

En rasa:  

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.  

Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.  

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  

Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  

PENJAT DEL SOSTRE:  

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.  

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.  

Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.  

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 

Separació entre registres:  <= 15 m  

Pendent:  >= 1 %  

Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  

Fletxa:  <= 0,3 cm 

Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  

Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.  

El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 

tèrmiques.  
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament 

i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat 

en els trams que especifiqui la DF.  

Pendent:  >= 2%  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm  

En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de 

les gelades. 

Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.  

Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  

Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  

La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.  

Gruix solera de formigó:  15 cm  

REBLERT AMB SORRA:  

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.  

Gruix tongades rebliment:  10 cm  

Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 

s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 

parets.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst per al flux de 

sanejament.  

Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.  

PENJAT DEL SOSTRE:  

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  

S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.  

La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió  

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats 

en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels 

punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 

funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir 

les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons 

la normativa vigent.  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha 

de compactar.  

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular.  

REBLERT AMB SORRA:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.  

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.  

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo 

a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».  

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre 

de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  303 
 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED9 -  CLAVEGUERONS 
 
ED90 -  CONNEXIÓ SANEJAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED90PA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de clavegueró amb tub de PVC.  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Penjat del sostre 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Penjat del sostre:  

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)  

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  

En rasa:  

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.  

Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.  

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  

Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  

  

PENJAT DEL SOSTRE:  

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.  

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.  

Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.  

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 

Separació entre registres:  <= 15 m  

Pendent:  >= 1 %  

Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  

Fletxa:  <= 0,3 cm 

Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  

Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  

  

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.  

El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 

tèrmiques.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament 

i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat 

en els trams que especifiqui la DF.  

Pendent:  >= 2%  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm  

En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de 

les gelades. 

Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.  

Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  

Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  

La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.  

  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.  

Gruix solera de formigó:  15 cm  

  

REBLERT AMB SORRA:  

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  

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 
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CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 

s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 

parets.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst per al flux de 

sanejament.  

Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.  

  

PENJAT DEL SOSTRE:  

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  

S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.  

La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió  

  

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats 

en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels 

punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 

funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir 

les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons 

la normativa vigent.  

  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha 

de compactar.  

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular.  

  

REBLERT AMB SORRA:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.  

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.  

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo 

a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».  

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre 

de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
EDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EDKZH5C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per 

impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 

accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* 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).  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE42Q312,EE42Q856,EE42QD16,EE42Q916,EE42Q816,EE42Q124,EE42Q412. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductes muntats superficialment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable 

- Alumini flexible 

- Planxa d'acer galvanitzat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 

- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  

CONDICIONS GENERALS:  

La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i 

amb una inclinació ascendent >= 3%.  

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  

El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç 

de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega 

que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar 

a prop de les unions entre els trams.  

Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han 

de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.  

A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que 

hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.  

El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del 

conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. 

L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.  

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.  

La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.  

Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
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Distància màxima permesa entre suports verticals:  

- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 

- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  

Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m 

i en trams verticals <=8m. 

Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m  

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions 

de neteja i desinfecció.  

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions 

de manteniment.  

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als mateixos.  

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima 

permesa és d'1,2 m.  

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  

El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents. 

Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 

Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 

El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció 

SI1 del CTE. 

Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  

La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar. 

Ha d'estar separada:  

- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 

- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura 

mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  

S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris 

jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 

S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 

Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es 

col·loquin els elements de protecció corresponents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

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.  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.  

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:  

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 

- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 

- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   

- Comprovació de l'estanquitat en conductes  

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament 

d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, 

s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha 

de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
EE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE445AS3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Conductes flexibles muntats superficialment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Capes d'alumini, fibra i PVC  

- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 

- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris  

CONDICIONS GENERALS:  

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  

S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.  

Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi ampli, i no hi ha mínims especificats. 

Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 

La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano.  

Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat 

n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores.  

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions 

de neteja i desinfecció.  

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions 

de manteniment.  

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als mateixos.  

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima 

permesa és d'1,2 m.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:  

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 

- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 

- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   

- Comprovació de l'estanquitat en conductes  

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament 

d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, 

s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha 

de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
EE4Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE4ZDG84,EE4ZDG44. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.  

S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  

- Barret  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores. 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, 

etc.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest. 

Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i d'una altra desprès de l'accessori, sobre el 

conducte de la xemeneia. 

Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles 

un cop muntats.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 

fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades 

al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

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, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.  

UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de 

calor.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE51LQ10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:  

- Col·locació dels suports dels conductes 

- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 

- Segellat de les unions 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, 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 sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els 

esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  

Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel 

mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega 

que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar 

a prop de les unions entre els trams.  

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  

El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  

Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  

Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  

En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També 

han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.  

El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.  

El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  

 

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.  

El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de 

muntatge.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  

La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.  

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  

UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EED -  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EED5B251,EEDE12L1,EEDC1121,EEDC1161,EEDC1131,EED5B231,EEDA11D2,EEDA1141. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equips de cabal variable de refrigerant.  

S'han considerat els següents tipus d'aparells:  

- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor  

- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació  

- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment  

- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment  

- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras  

- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport  

- Col·locació de la carcassa, si és el cas  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió al circuit de control  

- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 

- Connexió a la xarxa de drenatge  

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

En els aparells connectats a conductes, a més:  

- Connexió al conducte  

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 fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 

disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar 

cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.  

Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, 

atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  

Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de 

portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà 

reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  

Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, 

el conducte o la pròpia instal·lació.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats 

a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  

La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han 

d'anar en compartiments diferents.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.  

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l'equip.  

Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut 

al propi pes i les vibracions.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.  

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  

Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de transmetre esforços entre el conducte i l'equip.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 

fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

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

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades 

han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari 

per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:  

El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, 

i sondes procurant mostrejar les diferents zones.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.  

- Manteniment de la instal·lació segons RITE  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, 

calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEK2 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK21L87,EEK21E87. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Fixades al bastiment  

- Recolzades sobre el bastidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reixetes fixades al bastiment:  

- Col·locació del bastiment de muntatge 

- Fixació de la reixeta al bastiment  

Reixetes recolzades sobre bastiment:  

- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  

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 plana sobre l'allotjament.  

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.  

La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima 

de 10 cm del terra.  

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada 

a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEK7 -  REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK71AA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, fixades al bastiment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de la reixeta al bastiment  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar fixada sòlidament al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar situada en el seu allotjament pressionant amb la mà.  

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima 

de 10 cm del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEK9 -  DIFUSORS CIRCULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK97207,EEK97107. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge.  

CONDICIONS GENERALS:  

El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar pla sobre el suport.  

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada 

a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEKC -  REGULADORS DE FLUX CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKCA2FF,EEKCA1FF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reguladors de flux d'acer lacat muntats sobre difusors circulars.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació del regulador al conducte de distribució 

- Fixació del difusor al regulador 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

El regulador de flux ha de quedar fixat sòlidament al coll del difusor circular que cal regular i al conducte de distribució, intercalat entre 

ambdós. No ha d'impedir el comandament frontal de la regulació que es fa a travésdels cons del difusor.  

Ha de quedar ben alineat amb el conducte i el difusor.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

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.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEKN -  REIXES D'INTEMPERIE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKN1DZ9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades al bastiment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la reixeta 

- Fixació de la reixeta al bastiment 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 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 plana sobre l'allotjament.  

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos.  

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
EEM9 -  VENTILADORS EN LÍNIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM93331. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport. 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de l'aire resultant.  

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient.  

S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell.  

S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han de ser flexibles per evitar la propagació 

d'ones sonores.  

Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al seu manteniment.  

En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui realitzar l'extracció del cos fàcilment per a les tasques 

de manteniment.   

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de l'aire resultant.  

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 del producte corresponen a les especificades al projecte.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.  

- Control específic dels ventiladors:  

- Control de la situació dels ventiladors 

- Verificació de la no existència de sorolls anormals 

- Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
EEMH -  UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEMHZ600,EEMHCADB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu  

- Recuperador entàlpic:  

- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire 

- Connexió amb la xarxa elèctrica 

- Connexió amb la xarxa de control  

- Unitat de ventilació amb recuperador entàlpic:  

- Connexió al conducte 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas  

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca.  

L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.  

No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.  

L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Nivell:  ± 2 mm  

UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats 

a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  

Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.  

RECUPERADOR ENTÀLPIC:  

Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.  

Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos.  

Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.  

Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

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

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.  

No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.  
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Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans 

de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.  

La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:  

UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y rendimientos de unidades, componentes y secciones.  

UNE-EN 1886:2008 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento mecánico.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.  

- Control específic dels ventiladors:  

- Control de la situació dels ventiladors 

- Verificació de la no existència de sorolls anormals 

- Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEP -  ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
 
EEP3 -  BOQUES D'EXTRACCIÓ I SILENCIADORS ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEP31135,EEP31175. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l'extracció de l'aire a l'exterior i per a garantir un bon aïllament 

acústic entre les diferents vivendes o locals.  

S'han considerat els tipus d'elements següents:  

- Boca d'extracció 

- Silenciador acústic  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Boca d'extracció:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de l'element al conducte d'extracció 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 

- Regulació del cabal  

Silenciador acústic:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Instal·lació de l'element a l'interior del conducte d'extracció 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició i muntatge ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

Situació de les boques d'extracció:  

- Separació del sostre:  < 10 cm 

- Separació de les cantonades:  > 10 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 

fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades 

al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

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, etc.  

Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els habitatges estiguin tancats excepte en les obertures d'admissió, 

s'han d'equilibrar els cabals ajustant les boques d'extracció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  315 
 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV25A00,EEV25A99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  

S'han contemplat els següents tipus d'elements:  

- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire 

- Termòstats 

- Presòstats 

- Humidòstats 

- Interruptors de cabal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Connexió a l'equip de regulació 

- Fixació del termòstat al parament 

- Prova de servei  

- 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.  

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la manera especificada 

pel fabricant.  

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.  

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la 

presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 

fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  

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.  

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.  

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, 

calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat 

de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV3 -  CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV3PBC2,EEV3SMC3,EEV3TC5B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.  

S'han de considerar els següents tipus d'elements:  

- Controladors locals  

- Pantalles LCD de presa de dades local  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió al circuit de control  

- Prova de servei  

- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.  

Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit d'alimentació. Es faran servir 

els connectors adequats en cada cas.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 

fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, 

calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat 

de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV4 -  CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV42001,EEV41210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  
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- Cables per a la transmissió i recepció de dades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 

- Estesa de cables i tubs 

- Execució de les connexions 

- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.  

CABLES DE DADES:  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els conductors d'aquesta 

instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.  

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  

Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, 

etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  

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

CABLES DE DADES:  

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEZG -  CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEZG4000,EEZG9001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.  

S'han contemplat les partides d'obra següents:  

- Càrrega de fluids frigorífics 

- Càrrega de gasos frigorífics  

- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:  

- Preparació de la zona de treball 

- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 

- Càrrega del refrigerant 

- Comprovació de la càrrega 

- Verificació de l'estanquitat  

En la càrrega dels fluids frigorífics  

- Preparació de la zona de treball  

- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit  

- Aportació del fluid frigorífic  

- Prova de servei  

- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  

En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors:  

- Preparació de la zona de treball  

- Aportació de l'oli anticongelant  

- Prova de servei  

- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  

CONDICIONS GENERALS:  

L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació que justifiqui les operacions realitzades i que la 

instal·lació o el component estan en condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el període de vigència de la càrrega.  

Els equips han de quedar en condicions de funcionament.  

El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:  

La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic especificats a la DT.  

No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.  

CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  

El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la DT del fabricant.  

No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap altre part del compressor.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a manipular aquests productes.  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  

La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, etc.  

El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT.  

S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.  

Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la retirada de l'obra dels bidons buits, restes de materials, 
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etc.  

CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  

En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre l'aturada del compressor ii la càrrega d'oli especificat a la DT del 

fabricant.  

GASOS REFRIGERANTS:  

Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de l'aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant 

del fluid. 

En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs. 

Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GASOS REFRIGERANTS:  

kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.  

FLUIDS:  

Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF2 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF21H812,EF21H612,EF21H912,EF21H611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions 

d'hidrants, etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat 

en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada.  

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs 

per unir.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que 

s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).  

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.  

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació 

d'aquests condensats.  

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 

sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi 

per sota.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 

horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar 

una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

+---------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 

¦              ¦------------------------------¦ 

¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 

¦--------------¦------------¦-----------------¦ 

¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 

¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 

¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 

¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 

¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 

¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 

¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 

¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 

¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 

¦   4"  5"     ¦   5        ¦       5         ¦ 

¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 

+---------------------------------------------+  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
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La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 

parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar 

d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats 

amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF5 -  TUBS DE COURE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF5H1B03,EF5H1P03,EF5H1703,EF5H1B18,EF5H27L3,EF5H27E3,EF5H24B3,EF5J1207,EF5J1205. 
 
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  

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions frigorífiques  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació superficial  

- Soterrat  

- Encastat  

- Col·locat a l'interior de canals  

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:  

- 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.  

En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han 

d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus.  

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:  
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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 COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  

El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, 

o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest.  

No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  

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.  

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  

En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del tub. 

En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d'estar col·locats abans de la col·locació del 

tub.  

Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB48751,EFB46551,EFB44351,EFB1Z999,EFB16452. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades 

amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  

Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats 

superficialment.  
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S'han considerat els tipus de material següents:  

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions 

d'hidrants, etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 

indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat 

en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada.  

Ha d'estar feta la prova de pressió.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer 

amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la 

canonada no superi una temperatura de 40°C.  

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.  

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 

horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella 

i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.  

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin 

al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm  

- Tub polietilè densitat baixa:  

+-------------------------------------+ 

¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 

¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 

¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 

¦------¦--------------¦---------------¦ 

¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 

¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 

¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 

¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 

¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 

¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 

¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 

+-------------------------------------+  

- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  

+---------------------------------------+ 

¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 

¦       ¦-------------------------------¦ 

¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 

¦-------¦--------------¦----------------¦ 

¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 

¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 

¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 

¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 

+---------------------------------------+  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada 

per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra:  

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm  

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm  

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar 

ancorades a daus massissos de formigó.  

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.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
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parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la 

connexió.  

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

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.  

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar 

el lliscament dels tubs.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 

funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir 

les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons 

la normativa vigent.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris 

siguin accessibles per a la seva reparació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

 

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.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

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 comprovar la totalitat de la instal·lació.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFQ33A7L,EFQ33A6L,EFQ3349L,EFQ3347L,EFQ3346L,EFQ3VCJL,EFQ3VCDL,EFQ3VCBL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.  

S'han considerat els materials següents:  

- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu  

- Tubs amb escumes elastomèriques  

- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats  

- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  

- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu  

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.)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.  

L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.  

En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.  

En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes 

s'ha de realitzar a tocar.  

En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han 
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de quedar a compressió.  

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant 

si no té cap protecció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire 

entre aïllament i tub.   

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats  

- Conductivitat tèrmica de referència  

- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % 

de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151411. 
 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG161321,EG161212,EG161312,EG161411,EG161611. 
 
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  
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG1A -  ARMARIS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1AU020. 
 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21251J,EG21HD1H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat com a canalització soterrada  

- Muntat superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
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Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.  

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  

Distància entre registres:  <= 1500 cm  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots 

els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

 

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 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

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

 

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 canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors 

instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22HB11,EG22H811,EG22H711,EG22H511,EG222511,EG222B15,EG222711,EG222B11,EG222811. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
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CONDICIONS GENERALS:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

ENCASTAT:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

SOBRE SOSTREMORT:  

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

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots 

els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, 

etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

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

 

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 canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors 

instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DF6E9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

- Escala de perfil d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació i nivellació 

- Talls finals en corbes i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  
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El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant 

perns d'ancoratge o tacs i visos. 

Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant.  

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb 

cargols o reblons.  

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns 

de connexió a terra facilitats pel fabricant.  

Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de separació adequada, 

i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.   

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  

XAPA D'ACER:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

REIXA O PERFIL:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

 

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 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 

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 canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors 

instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG312332,EG312672,EG312324,EG312342,EG312322. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb 

conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , 

UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques 

, UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 

21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 

de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 

enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
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Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició 

ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre 

el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat 

sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions 

o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han 

d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor 

de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. 

Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer 

galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre 

façanes o be en combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer 

galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem 

del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges 

als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 

estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor 

de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar 

tensions massa grans al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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 de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
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EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG325124,EG325134,EG325196,EG325186. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada 

de 450/750 V o de 300/500 V.  

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, 

de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 

enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

COL·LOCAT EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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 de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG33 -  CABLES DE COURE DE 300/500 V 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG335304. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada 

de 450/750 V o de 300/500 V.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 

enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

COL·LOCAT EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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 de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG415EKL,EG415AJH,EG415AJB,EG415A9C,EG415A9B,EG415A99,EG415A97. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols 

protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de 

subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor 

s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

ICP:  

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  331 
 

PIA:  

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

ICP:  

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

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

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

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.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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 de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4242JH,EG42429H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a 

treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 

per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit 

modificar aquests conductors per a fer les connexions.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 

per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit 

modificar aquests conductors per a fer les connexions.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de 

subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc 

diferencial.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 

para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 

para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

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:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

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.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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 de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  333 
 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG48 -  PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG48B44C,EG48A442. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 

S'han contemplat els següents tipus: 

-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 

-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 

per a tal fi.  

QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  

El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.  

El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.   

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten 

modificacions al quadre per a aquests propòsits. 

Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

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.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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 de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG49H005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aquest plec de condicions tècniques dóna resposta a les següents unitats d'obra:  

- Programadors horaris de tipus analògic 

- Programadors horaris de tipus digital 

- Programadors astronòmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i nivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de distribució a situar el més a prop possible de l'entrada de la derivació 

individual.  

Ha de funcionar correctament a temperatura ambient. 

Ha de quedar connectat a les línies que es volen programar. 

Ha de quedar connectat a la xarxa.  

Ha de quedar feta la prova de servei. 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol.  

Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

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

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

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.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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 de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG611031,EG612031,EG621191,EG631152,EG63115H,EG675312,EG675322,EG6K3K11,EG6KZ998,EG6KZ999,EG661021,EG675B22,EG671112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, 

caixes, plaques i marcs.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.  

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.  

- Sortida de fils, encastada  

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Sortides de fils:  

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Acondicionament dels fils  

Placa, marc o tapa cega:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i nivellació  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades 

en el seu plec de condicions.  

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys 

per dos punts mitjançant visos.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

SORTIDES DE FILS:  

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 

condicions.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.  

Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

PLACA, MARC O TAPA CEGA:  

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.  

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.  

CAIXES PER A MECANISMES:  

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.  

Ha de quedar amb els costats aplomats.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix 

pla que el paviment.  

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  

La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 

Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
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En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els 

tubs a les finestres de les caixes.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  

 

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:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG7 -  DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 
 
EG73 -  INTERRUPTORS I DETECTORS DE MOVIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG731181. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presència que permet activar un interruptor. Pot tenir un complement amb un sistema de temporització 

del mecanisme d'interrupció.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- 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.  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades 

en el seu plec de condicions.  

Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regular-lo d'acord amb les indicacions de la DT o les que indiqui la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

 

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

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

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, aquest es substituirà. En cas de defectes d'execució, es faran les correccions necessàries per tal d'esmenar-les.  
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EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH2LJJAA. 
 
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 de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor 

o sense.  

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.  

- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per 

a tubs fluorescents.  

- 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 CRITERIS 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.  

 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
EH41 -  CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH413120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Carrils electrificats per a sistemes d'enllumenat.  

S'han contemplat els tipus de carrils següents:  
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- Carrils bifàsics 

- Carrils trifàsics  

S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  

- Carrils muntats suspesos 

- Carrils muntats superficialment 

- Carrils muntats encastats en cel ras  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge i fixació  

- Connexionat a la xarxa d'alimentació  

- 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 fixada a la DT.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha de quedar garantida la continuitat elèctrica del carril en tot el seu traçat. Per aquest motiu les connexions entre trams s'han de fer amb els 

accessoris disposats pel fabricant.  

S'ha de mantenir la polaritat de cada línia en tot el traçat del carril.  

Ha d'estar connectat 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 el carril.  

Els cables han d'entrar als accessoris d'alimentació pels punts previstos pel fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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 dels elements.  

Per a la col·locació del carril es faran servir exclusivament els accessoris del fabricant del carril, o els expressament aprovats per aquest.  

S'ha de comprovar la polaritat del carril a cada unió entre trams, canvi de direcció o derivació.  

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 

La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i interconnexió i els elements d'acabat.  

 

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 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

* UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
EH4L -  PROJECTORS PER A CARRILS AMB LEDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH4L21JD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Projectors per a interiors, amb làmpades halògenes, de descàrrega, fluorescents o LEDs, muntats superficialment sobre suports.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament  

- Connexionat  

- 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.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  

El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.  

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  

Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  

Toleràncies d'execució:  

- Posició en alçària:  ± 20 mm  

- Posició lateral:  <= 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61RC4C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades encastades  

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'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 

17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

 

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:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHA -  LLUMS INDUSTRIALS 
 
EHA1 -  LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHA1H5R4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 o 58 W de potència, A.F., muntat superficialment.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

- Suspeses del sostre  

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 fixada a la DT.  

Ha de quedar fixada sòlidament, 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.  

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta 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:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHB -  LLUMS ESPECIALS 
 
EHB1 -  LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHB17564. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Llum estanc, muntat superficialment. 

S'han considerat els següents tipus de llums:  

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 

- Llums amb làmpades LED  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

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 fixada a la DT.  

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  

Ha de quedar fixada sòlidament, 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.  

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- 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:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHV -  ELEMENTS DE GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHV22000,EHV31400,EHV1A600,EHV53100,EHV21F00,EHV21140,EHV21120,EHV24000,EHV41220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat, muntats i connectats.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.  

- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades  

- Regulador  

- Cables per a la transmissió i recepció de dades  

- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes protocols 

- Pantalles LCD per al control de la instal·lació 

- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions 

- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Equips d'alimentació:  

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  

- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió a la xarxa de regulació.  

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació subministrada 

amb el equip.  

Interfícies i regulador:  

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
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- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  

- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst. 

- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.  

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació subministrada 

amb el equip.  

Cables per a la transmissió i recepció de dades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 

- Estesa de cables i tubs. 

- Execució de les connexions 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei  

Adaptadors per a connexió del bus de dades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 

- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant 

- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 

- Connexió al circuit de control, si és el cas 

- Connexió amb l'actuador, si és el cas 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de Server  

Pantalla de control:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  

Programari:  

- Instal·lació del programari en el ordinador 

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  

- Prova de servei  

Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.  

- Projecte de la programació 

- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 

- Prova de servei 

- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada  

CONDICIONS GENERALS:  

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions 

de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.  

El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i en funció del grau 

de protecció IP/IK.  

Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant 

o de la DT del projecte.  

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats 

en cada cas d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la 

presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Les connexions han d'estar fetes.  

Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.  

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de proves del projecte o DT 

del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  

INTERFÍCIES:  

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la manera especificada 

pel fabricant.  

CABLES:  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els conductors d'aquesta 

instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.  

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  

PROGRAMARI:  

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.  

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  

Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que 

la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de supervisió.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.  

L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada 

pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb 

la resta d'elements que formin part del sistema.  

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  

S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els especificats a la DT.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.  

Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions de la DT del 

fabricant o de la DT del projecte.  

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats 

de les proves s'han de lliurar a la DF.  

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus.  

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del 

fabricant o de la DT del projecte.  

PROGRAMARI:  

Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de dades i a tots els elements que formen part 

del sistema.  

La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant.  
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PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  

Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de personal.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:  

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

CABLES:  

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  

PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI:  

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

No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra apart.  

 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ13 -  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B71C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la 

indicada per la DF.  

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.  

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el 

corresponent peu.  

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar 

rejuntat amb silicona neutra.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es 

verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir 

a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
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EJ14 -  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14BA1Q. 
 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es 

verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir 

a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ2ZE121BP7I,EJ2ZN43K,EJ2ZA131,EJ2Z4139,EJ23513A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta connectada al tub d'alimentació  

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  

- Ruixador connectat al braç de la dutxa  

- Suport per a dutxa de telèfon  

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  

- Colze d'enllaç  

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  

- Enllaç mural  

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 

l'especejament de l'enrajolat.  

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar ben fixat al seu suport.  

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.  
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En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta 

amb el distintiu blau.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

FLUXOR:  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat directament 

a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.  

MECANISME PER A CISTERNA:  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  

Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.  

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

- 100 kPa per aixetes 

- 150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es 

verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir 

a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ3317P7,EJ33A7PG,EJ3847F7,EJ38A7FG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Soldats a tub de plom  

- Roscats a sifó de llautó  

- Connectats a tub de PVC  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Soldats a tub de plom:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Soldat 

- Prova de servei de la instal·lació  

Connectats a tub de PVC:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 

- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 

- Prova de servei de la instal·lació  

Roscats a sifó de llautó:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 

- Roscat dels tubs 

- Prova de servei de la instal·lació  

CONDICIONS GENERALS:  

L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.  

Les unions no han de tenir fuites.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  La mateixa exigida al sanitari  

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  

La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.  

CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  

La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.  

Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  

Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.  

CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  

Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb 

un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 

L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.  

Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, 

només a l'extrem bisellat del tub. 

L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.  

ROSCATS:  

Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 

No s'han de col·locar junts de material endurible. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ46U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Saboneres murals o per encastar al taulell  

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques.  

- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques  

- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 

- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  

- Accessoris per a banys adaptats: 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Fixació de l'element al parament 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

ACCESSORIS MURALS:  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 

L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 

Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral 

a wàters i bidets. 

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 

Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  
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EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ7 -  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
 
EJ71 -  DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ71FG00,EJ7129M5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta densitat col·locats sobre bancada.  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Col·locació del dipòsit 

- Connexió d'aixetes de pas 

- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui manipular. 

La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m.  

El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte 

la posició que indiqui la DF. 

La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m.  

El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un espai accessible intermedi, per a verificar el 

pas de l'aigua.  

Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.  

Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJA2 -  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJA24310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb fixacions murals  

- Sobre bancades o paviment  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Fixació de l'aparell 

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 

- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 

80 mm en el suport.  

L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.  

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.  

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.  

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm  

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

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

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  

 

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 dels materials i equips a l'obra  

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat).  

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat 

per garantir el rendiment i la seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat.  

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.  

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa.  

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EL -  Familia L 
 
EL2 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL26FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.  

S'han contemplat els següents tipus d'ascensors:  

- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l'eix del 

motor) 

- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)  

Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:  

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  

Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:  

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 

- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de melamina 

- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 

- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille 

o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 

- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

Parada amb materials de qualitat bàsica:  

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant 

preparada per a pintar i, de construcció lleugera 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:  

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 

- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida 

de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 

UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille 

o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, 

de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

Parada amb materials de qualitat mitjana:  

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant 

preparada per a pintar i, de construcció estàndard 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:  

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 

- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres 

laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  349 
 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb 

la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus 

LED 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

Parada amb materials de qualitat alta:  

- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant 

preparades per a pintar i, de construcció reforçada 

- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 

- Col·locació d'amortidors de fossat 

- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 

- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 

- Col·locació de portes d'accés 

- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 

- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 

- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 

- Col·locació de portes de cabina 

- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 

- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 

- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 

- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 

- Prova de servei de la instal·lació  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient 

que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici 

han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar 

el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins 

al punt de:  

- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 

- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 

- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  

Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre una guia i l'altre. S'han de 

col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies.  

Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, 

tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables.  

Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems.  

Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.  

Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han tindre la carrera 

adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin completament 

comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents:  

- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es 

recolzi sobre una de les seves cares. 

- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància 

pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre:  

- Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 

- Les parts més baixes de la cabina i les guies  

- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de compensació en la 

seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 

0,30 m.  

Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor 

no supera 1 m/s. 

Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor 

no excedeix d'1,6 m/s. 

Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor.  

El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici i als 

components del forat pels punts d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció subministrats pel fabricant 

o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el funcionament.  

L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.  

El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si.  

El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.  

Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades extremes, sense que per 

aquest motiu existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte 

amb els amortidors. 

Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius d'actuació de la parada normal.  

La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  

Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  

Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari.  

Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d'estar fetes.  

Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés:  

- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o la bora de 

tancament de les portes corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m  

- aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 

- no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se quan es troba dintre de la zona de desnclavament 

d'una porta de pis  

- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 

- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m  

Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat:  

- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm  

L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir 

l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics 

de seguretat han de ser com a mínim els següents:  

- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El funcionament de l'ascensor està subordinat 

a mantenir en posició de tancat aquestes portes 

- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del fossat 

- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de la cabina 

- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar proveïda del dispositiu de seguretat elèctric 

de control de tancament. S'admet el desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de desenclavament, per a permetre 

la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 

- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, 

de manera que no sigui possible el funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 

- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests elements, ha d'existir un dispositiu elèctric 

de seguretat que en controli l'enclavament 

- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 

- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 

- control de la tensió dels cables de compensació 

- control d'actuació del paracaigudes 

- detecció de sobrevelocitat 

- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 

- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
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- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 

- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 

- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut) 

- dispositiu de seguretat de final de recorregut 

- control d'enclavament de la porta de cabina 

- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 

- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 

- control de l'interruptor principal 

- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 

- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 

- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 

- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega  

L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  

Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta.  

El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest 

dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants.  

Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  

L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els serveis d'emergència han d'estar instal·lats i 

en condicions de funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  

El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han de complir les condicions fixades a la DT i a 

la normativa vigent.  

No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació.  

S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores.  

Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de 

ascensores con máquinas en foso.  

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.  
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ELV -  PLATAFORMES ELEVADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ELV1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plataformes remuntadores d'escales per a recorreguts lineals de pendent constant, sense mecanisme autoanivellador.  

S'han contemplat els tipus de muntatges següents:  

- Plataformes per a interiors o exteriors amb guies muntades directament sobre l'estructura de l'edifici 

- Plataformes per a interiors o exteriors amb guies muntades sobre perfils metàl·lics de suport  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de les guies i els seus accessoris 

- Muntatge de la plataforma sobre les guies 

- Col·locació i connexionat del quadre elèctric 

- Col·locació i connexionat de les botoneres exteriors 

- Prova de servei de la instal·lació 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de guies, suports, cables, tubs, etc.  

En les plataformes muntades sobre perfils metàl·lics, a més:  

- Construcció de l'estructura metàl·lica de suport de les guies  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Les guies han de quedar fixades sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. 

No s'han de transmetre vibracions durant el funcionament. 

La distància entre fixacions de la guia ha de ser l'especificada a la DT del fabricant. 

El muntatge de les guies ha de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

El quadre de maniobra, la plataforma i els comandaments exteriors s'han connectar a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica i a la de control, 

amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves 

partides d'obra.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin 

esforços a la connexió elèctrica. 

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l'equip. 

Els cables elèctrics han d'entrar a l'aparell pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de l'envoltant en 

aquest punt. 

Les botoneres exteriors han de ser accessibles i quedar a la cota prevista a la DT. Han d'estar col·locades als finals del recorregut de la plataforma. 

L'espai al voltant de l'equip ha de ser el suficient per a permetre el muntatge, funcionament i el manteniment. La plataforma s'ha de poder desplaçar 

lliurement al llarg de tot el recorregut. 

El funcionament de la plataforma no ha de representar cap perill per a les persones ni per a l'entorn. Ha de funcionar sota qualsevol condició 

de càrrega prevista pel fabricant sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 

Ha d'estar feta la prova de servei.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

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. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip. 

La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat. 

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, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.  

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

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM11 -  DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM111120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detector de CO 

- Detector autònom de CO  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 

- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 

- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra) 

- Acoblament del cos a la base, si és el cas 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 

El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  

DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:  

Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir.  

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

DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:  

El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.  

Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

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

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

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

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 

incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs 

de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips 

de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió 

o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM121A06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.  

Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  

Alçària des del paviment:  1200 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

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

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 

incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs 

de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips 

de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió 

o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM13 -  SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM131221,EM132312. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  

Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.  

Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 

incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs 

de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips 

de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió 

o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM14 -  POLSADORS D'ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM141102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Alçària des del paviment:  1500 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

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

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

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

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 

incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs 

de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips 

de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió 

o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM2 -  INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
EM23 -  BOQUES D'INCENDI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM235BAF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de l'armari a la paret. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

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

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 

L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 

Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 

El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.  

Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 

incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi  

- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:  

- Separació màxima entre BIE (50 m)  

- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m  

- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra  

- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.  

- Verificació d'elements BIE:  

- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 

- Vàlvula (obertura/tancament) 

- Manòmetre (lectura, contractar-lo) 

- Subjecció i senyalització 

- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant 

un mínim de 2 hores.  

- Senyalització de les BIES  

- Comprovació grups de pressió:  

- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 

- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 

- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 

- Verificar les condicions de funcionament  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de 

llança mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa de canonades i 

el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.  

En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31261J,EM31351J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  

Col·locat amb suport a la paret:  

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport.  

Col·locat sobre rodes:  

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 50 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  

COL·LOCAT SOBRE RODES:  

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de 

despendre's.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 

de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 

incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles 

amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible 

i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
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EMD1 -  DETECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD1A631. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Detector d'infraroigs passiu 

- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 

- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 

- Detector microfònic 

- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de l'aparell a la superfície 

- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La base ha de quedar fixada sòlidament.  

Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir.  

Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), 

utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: 

actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD2 -  CONTACTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD23210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment. 

- Contactes de vibració adherits al vidre.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Contactes magnètics:  

- Connexió a la xarxa de detecció  

- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats  

- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment  

Contactes de vibració:  

- Connexió a la xarxa de detecció. 

- Fixació a la xarxa a protegir.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  

CONTACTES MAGNÈTICS:  

El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.  

L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos especificada a la documentació tècnica del fabricant.  

Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament o porta.  

Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius o visos.  

CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:  

El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.  
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Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C  

Radi d'acció:  Fins a 2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONTACTES MAGNÈTICS:  

Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques separadores de 2 mm de gruix.  

Es seguiran les instruccions del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), 

utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: 

actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD3UA10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de la central al parament. 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  

Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  

Alçària des del paviment:  1200 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), 

utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: 

actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
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afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD4 -  SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD4UA10,EMD4UC10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de l'aparell al parament. 

- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD6 -  CONDUCTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD62623. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Introducció del cable dins el tub de protecció. 

- Connexió al circuit de detecció corresponent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.  

No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.  

Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  

 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMDW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMDWC002. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris per a instal·lacions de seguretat encastats, muntats superficialment o dins de caixa.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Panys elèctrics de clau tubular muntat a caixa 

- Caixes per a pany elèctric amb o sense indicador lluminós encastades o muntades superficialment 

- Caixes amb teclat digital muntades superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Panys elèctrics:  

- Col·locació dins de la caixa corresponent  

Caixes muntades superficialment:  

- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de seguretat 

- Fixació al parament.  

Caixes encastades:  

- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de seguretat 

- Col·locació i fixació de la caixa al forat corresponent del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

PANYS ELÈCTRICS MUNTATS A CAIXA:  

S'ha d'encastar dins del forat oportú de la caixa.  

CAIXES PER A PANY ELÈCTRIC ENCASTADES:  

Les caixes han de quedar fixades sòlidament dins del forat oportú practicat al parament.  

CAIXES PER A PANY ELÈCTRIC O CAIXES AMB TECLAT DIGITAL MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMS -  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMSBCVA2,EMSB31A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides 

al parament vertical.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades 

per la DF.  

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.  

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EN315727,EN317324,EN319327. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  

- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  

- Vàlvules manuals roscades  

- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  

- Vàlvules manuals embridades  

- Vàlvules per anar a pressió  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Vàlvula de bola amb actuador:  

- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 

- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola metàl·liques soldades:  

- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei  

Vàlvula de bola per encolar o embridar:  

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 

tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema 

de tancament.  

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar i treure 

tots els cargols de les brides.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  

Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre 

les diferents peces.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions 

correctes per realitzar la unió.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts 

pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben 

seques. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de servei. 

Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

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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EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENB -  VÀLVULES DE BOIA 
 
ENB1 -  VÀLVULES DE BOIA DIRECTES ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENB17327. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de boia directes roscades muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió a la xarxa de subministrament  

CONDICIONS GENERALS:  

La vàlvula ha de quedar muntada a l'interior de la paret del dipòsit a controlar amb la boca de sortida situada verticalment cap avall. 

No hi ha d'haver cap obstacle que impedeixi el lliure desplaçament vertical del flotador.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  

Ha de quedar en condicions de treball.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La connexió amb la canonada s'ha de segellar amb cinta d'estanquitat i la subjecció amb el dipòsit s'ha de fer amb junt de goma.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP434AA0,EP434A50,EP43CUSB,EP43HDMI,EP43F431. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.  

S'han contemplat els tipus de cables següents:  

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  

S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, col·locats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  

- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 

- Marcat del cable  

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  

En cables amb connectors als extrems:  

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La prova de servei ha d'estar feta.  

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  

L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector 

ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres 

instal·lacions.  

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida 

en els punts de connexió.  

 

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.  

La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge 

adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  

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.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte.  

Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
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retalls de cables, etc.  

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  

Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis 

de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por 

AENOR en enero de 2004)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP731JB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.  

S'han contemplat els tipus de connectors següents:  

- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Preparació de l'extrem del cable  

- Execució de la connexió  

- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador  

- Prova de funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

Les connexions han d'estar fetes.  

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  

En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.  

L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi 

connector.  

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  

La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.  

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del 

cable de fibra òptica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  

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.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte.  

Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por 

AENOR en enero de 2004)  

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  

* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores 

de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.  

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos 

con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)  

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, 

para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP74Q511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb 

bateria d'endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació i anivellament  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Prova de 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 pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge i manteniment.  

Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats 

a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  

No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o cables) i els components de l'equip.  

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.  

La prova de funcionament ha d'estar feta.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ±20 mm 

- Aplomat:  ±2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

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

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por 

AENOR en enero de 2004)  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o circuits  

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra 

en el cablejat.  

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  

- Verificar el funcionament de centraletes  

- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP7E -  EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7EW100,EP7E1G10,EP7EZ999,EP7EZ998,EP7EZ997,EP7EZ996,EP7EZ995. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.  
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S'han contemplat les partides d'obra següents:  

- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 

- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 

- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 

- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En elements col·locats superficialment:  

- Replanteig del element 

- Execució i fixació del element 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus  

En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":  

- Col·locació dins de l'armari 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus  

En elements col·locats a l'interior del PC:  

- Retirada de la carcassa del PC 

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 

- Comprovació del funcionament 

- Tancat de la carcassa del PC 

- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 

- Realització de la prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus  

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  

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 pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.  

Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.  

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha 

de connectar amb la pantalla del propi connector.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":  

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 a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel 

fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.  

Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.  

La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades.  

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha 

de connectar amb la pantalla del propi connector.  

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre 

la fibra i el connector.  

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del 

cable de fibra òptica.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:  

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.  

Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb 

la resta d'elements que formin part del sistema.  

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant 

o de la DT del projecte.  

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats 

de les proves s'han de lliurar a la DF.  

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, etc. i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus.  

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del 

fabricant o de la DT del projecte.  

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:  

Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.  

Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC.  

Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC.  

Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni forçar altres components del PC.  

No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès 

ni cap component electrònic.  

No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 

La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del PC.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat necessària amidada 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.  

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por 

AENOR en enero de 2004)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EPA -  INSTAL·LACIONS DE CTTV 
 
EPA1 -  CÀMERES I ACCESSORIS PER A CÀMERES DE CTTV 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EPA1Z999. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació i connexionat de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió.  

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar fetes. 

El lloc exacte d'instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica, s'ha de decidir a peu d'obra, seguint sempre els 

criteris d'obtenció del màxim grau de cobertura i ubicació en una alçària mínima de 3 m, o la màxima possible si el sostre és més baix. 

Les connexions del cable amb la càmera s'han de fer mitjançant connectors del tipus BNC. 

L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de secció. 

La carcassa s'ha d'instal·lar amb un suport de paret, amb ròtula mòbil. 

Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsaestopes i en el seu recorregut des del conducte d'estesa de cables fins la 

carcassa, han d'anar entubats amb tub corrugat metàl·lic, quan pugui quedar a l'abast de manipulacions per personal no autoritzat.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials. 

S'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.  

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales.  

UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código 

de dirección)  

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación.  

EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste recomendados de señales análogas.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), 

utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació de connexions 

elèctriques i cablejat.  

- Proves de funcionament dels equips:  

- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.  

- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visionada)  

- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.  

- Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador 

etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa  de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 

afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQ5 -  TAULELLS 
 
EQ51 -  TAULELLS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ51FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació dels suports al parament 

- Col·locació del taulell sobre els suports 

- Rejuntat del taulell al parament  

CONDICIONS GENERALS:  

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 

S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 

L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha de quedar rejuntat. 

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, 

l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 0,1%  

- Alçària:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment del morter amb què s'han collat. 
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No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència prevista.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQ5 -  TAULELLS 
 
EQ5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TAULELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ5Z12A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris a taulells de pedra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau  

CONDICIONS GENERALS:  

El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst.  

El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables.  

Toleràncies d'execució:  

- Diàmetre:  - 2 mm,  - + 5 mm  

- Distància entre les cares diametralment oposades:  

- Cantell interior sense polir:  -5 mm,  +10 mm  

- Cantell interior polit:  ± 5mm  

- Distància entre les cares diametralment oposades:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQN -  ESCALES PREFABRICADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQN2U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.  

S'han considerat els següents tipus d'escales:  

- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

En les escales de gat  

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter  

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:  

Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.  

La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la 

DT.  

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària de l'element:  

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

- D'1 a 3 m:  ± 3 mm 

- De 3 a 6 m:  ± 4 mm 

- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 15 mm  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
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El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria 

o porus.  

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta.  

ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT:  

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 

Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.  

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en 

obra.  

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la 

la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la 

posició definitiva.  

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense 

afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de 

la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, 

si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 

procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
 
H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H152B6B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament 

i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 

contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  

S'han considerat els tipus de protecció següents:  

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 

- Anellat per a escales de ma 

- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  

- Pantalla de protecció front al vent 

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  

CONDICIONS GENERALS:  

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control 

protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones 

o bens.  

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 

Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir 

els SPC.  

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions 

d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 

es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions 

individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.  

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció.  

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb 

els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.  

BARANES DE PROTECCIÓ:  

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des 

d'una alçada superior a 2 m.  

Ha d'estar constituïda per:  

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum 

màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç 

de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit 

vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a 

dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes 

superiors o la coberta.  

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte 

previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva 

instal·lació no representa un perill per a tercers.  

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.  

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització 

i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors 

es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones 

perilloses.  
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S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva 

vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.  

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries 

per a impossibilitar el seu ús.  

BARANES DE PROTECCIÓ:  

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a 

causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas 

de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre 

del terra).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les 

necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K121 -  BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1213251,K1215250,K121U01S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin muntats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Muntatge i desmuntatge de bastida:  

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida  

Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 

- Col·locació de les plataformes de treball a terra 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 

- Desmuntatge i retirada de la bastida  

Lloguer de bastida o pont penjant:  

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  

CONDICIONS GENERALS:  

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions 

ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima 

de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada 

i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar 

col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència 

de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions de seguretat 

fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions 

d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes 

de treball.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment línies elèctriques que 

puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIDA TUBULAR:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  

PONT PENJANT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. 

Ensayos.  

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K214FG08,K214D2H3,K214FG00,K214FG02,K214FG04,K2148251,K214FG03,K2148834. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb 

marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 

- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què 

es disposi i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 

etc.).  

DESMUNTATGE:  

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han 

d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 

mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, 

sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 

les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'EDIFICACIONS:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 

l'enderroc, aprovats per la DF.  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, 

DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL 

AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, 

D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  

m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K215750A,K215FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec 

per a posterior reutilització.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb 

marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega 

de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball 

i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

ENDERROC O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 

de les condicions de transport.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han 

d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, 

sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 

les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà 

d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  
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En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols 

d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin 

l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al 

finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, 

CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

ARRENCADA DE BONERA:  

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto.  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones.  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K216FG00,K2163511,K2164771. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i 

convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a 

mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc 

i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es 

disposi i de les condicions de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions 

que hagin pogut sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres 

causes en puguin provocar l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 

les obres i avisar a la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les 

bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.  

ENVANS I PAREDONS:  

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.  

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions 

provisionals en les obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC PUNTUAL:  

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K218A410,K218FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o 

aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb 

marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

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

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, 

d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs, repicat o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 

de les condicions de transport.  

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, 

sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 

les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2194421,K2199511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits 

del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb 

marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

- Càrrega de runa sobre camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 

de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 

etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
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DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 

mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 

existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 

les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del 

sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.  

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* 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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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21AFG00,K21AFG02,K21A3011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements:  

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin 

i de les condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.  

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, 

i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
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Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada 

a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres 

causes en puguin provocar l'enderroc.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

DESMUNTATGE:  

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE PER UNITATS:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21D -  DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21D1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.  

S'han considerat els elements següents:  

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  

- Baixant  

- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 

de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 

etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.  

Ha d'estar fora de servei.  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 

les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.  

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà 

d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols 

d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin 

l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.  

POU:  

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:  
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m3 volum realment enderrocat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* 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).  

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto.  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones.  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21E -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21E5411,K21EA711. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció 

i ventilació mecànica.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar 

durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no 

es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per 

la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà 

d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols 

d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin 

l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:  

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

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto.  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21G -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21GFG02,K21GFG00,K21GU025,K21GU006. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, 

lampisteria o d'enllumenat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 

etc.).  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

La xarxa ha d'estar fora de servei.  

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar 

durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha 

de quedar convenientment protegit.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:  

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21J -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21J2011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, 

lampisteria o d'enllumenat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 

etc.).  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

La xarxa ha d'estar fora de servei.  

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar 

durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha 

de quedar convenientment protegit.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:  

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21Q -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21QFG00,K21QFG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials 

per a la seva reutilització, sense incloure embalatges 

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals 

i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges 

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec 

de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials 

per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 

- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec per a la seva reutilització 

- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva reutilització o restauració  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin 

i de les condicions de transport.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant 

el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE 

MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:  

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  

DESMUNTATGE DE MOBILIARI:  

m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
K246 -  DESENRUNAMENTS A EDIFICACIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K246115A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extracció i càrrega de runes a l'interior d'edificacions, o a l'exterior de les mateixes, amb mitjans manuals o mecànics. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Desenrunament a l'interior d'edificacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desenrunament a l'interior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor 

- Desenrunament a l'interior d'edificacions en construccions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desenrunament a l'exterior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics si existeixen 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió o contenidor  

CONDICIONS GENERALS:  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Les construccions que s'han de mantenir, han de restar estables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La zona de treball no ha de tenir instal·lacions en servei (claveguerams, 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. 

Cal garantir l'estabilitat de l'estructura abans de retirar la runa. No s'ha de treballar en llocs on hi hagi perill d'esfondraments. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 

les obres i avisar a la DF. 

Quan l'alçària lliure en la zona de treball és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre un mur, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

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. 

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 

l'enderroc, aprovats per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R540J0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 

del tipus de perillositat. 
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 

accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 

perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 

líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 

s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 

el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K43 -  ESTRUCTURES DE FUSTA 
 
K43G -  BIGUES DE FUSTA LAMINADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K43G5132. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces 

compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bigues  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formació d'elements estructurals nous:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  

El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir 

sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de 

Madera". 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, 

s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 

Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.  

La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.  

Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.  

La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb 

elements que permetin la ventilació.  

Toleràncies d'execució:  
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- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la norma UNE EN 390.  

- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:  

- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram 

- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en 

obra.  

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la 

la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la 

posició definitiva.  

No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.  

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques 

Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si 

està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  

Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.  

El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una 

segona fase.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 

DF.  

El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent la llargària dels encaixos 

i solapaments.  

 

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 

Madera DB-SE-M.  

UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos.  

UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas 

y mecánicas.  

ETA-06/0138 KLH solid wood slabs  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4435111,K44Z5A25,K4435115,K4425025,K4415115. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons 

EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 

o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin 

un increment de les característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre 

amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta 
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amb entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del 

seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge 

i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part 

no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, 

han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del 

material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser:  

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en 

obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials 

siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar 

fins que sigui conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi 

acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes 

de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser 

retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat 

de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per 

l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment 

de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments 

adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 

mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació 

de la DF i abans del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació 

o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
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És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 

d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar 

els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 

cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. 

Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat 

i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i 

tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front 

l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 

procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 

de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no 

s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar 

la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de 

l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  

El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la compatibilitat amb els materials que s'han d'unir. 

Ha de subministrar les instruccions d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la mescla, el temps d'utilització i les temperatures a les 

que es pot utilitzar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  

m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls  

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

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

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per 

a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es 

pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat 

de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies 

al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
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-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del 

subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode 

de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds 

majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions 

extremes materialitzada amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis 

anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el 

control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les 

especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  
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K4 -  ESTRUCTURES 
 
K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
K458 -  FORMIGONAT DE CÈRCOLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K458FG00. 
 
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:  

- Cèrcols  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 
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- 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  

- 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.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 

DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en 

tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
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- 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.  
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K4 -  ESTRUCTURES 
 
K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
K45C -  FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45C17C4. 
 
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.  

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.  
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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.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 

DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en 

tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 

de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 

comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses 

en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas 

el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4B9D666,K4B9DA66. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 

passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Elements estructurals de formigó armat  

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  

- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat 

als perfils del balcó amb grapes en forma d'U  

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 
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- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de 

ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó 

o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó 

proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

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.  

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).  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades:  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a 

la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, 

de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors 

ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix 

l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la 

normativa vigent.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
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La perforació ha de ser recta i de secció circular.  

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de 

la mateixa.  

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.  

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  

ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:  

m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4C -  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4C91310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.  

 S'han considerat els elements següents:  

- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont 

superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló  

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'apuntalament 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Falcat i tesat dels puntals 

- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de suportar els esforços  

CONDICIONS GENERALS:  

Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.  

L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.  

En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.  

El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots 

dos sentits.  

Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:  

- Moviments locals:  <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació dels apuntalaments 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.  

En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
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etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  

Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 

El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:  

m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.  

APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:  

m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 

La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis 

els i elements sobresortits del pla de la volta. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4F2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F2B578,K4F2FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'estructures amb maons ceràmics.  

S'han considerat els elements estructurals següents:  

- Parets  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pilars i parets:  

- Replanteig 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja dels paraments 

- Protecció de la fàbrica 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, fregades i de les esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable i resistent.  

Ha de tenir la forma indicada a la DT.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència 

a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

No ha de tenir esquerdes.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

PARETS I PILARS:  

Els paraments han d'estar aplomats.  

Les filades han de ser horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi poden haver peces més petites que mig maó.  

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.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. 

La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.  

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Massissat del junt vertical:  

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  

- Alçària parcial: ± 15 mm  

- Alçària total: ± 25 mm  

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Aplomat en una planta: ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 50 mm  

- Axialitat:  ± 20 mm  

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  

- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
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Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és 

així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti 

pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.  

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, 

etc.).  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PARET:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se 

el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4F6 - VOLTES I REVOLTONS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F64PGE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'estructures amb maons ceràmics.  

S'han considerat els elements estructurals següents:  

- Voltes  

- Voltes d'escala  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arcs, voltes i llindes:  

- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 

- Col·locació de les peces humitejant-les 

- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 

- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable i resistent.  

Ha de tenir la forma indicada a la DT.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència 

a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

No ha de tenir esquerdes.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  

Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.  

Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.  

Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.  
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Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt.  

En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.  

La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la interior.  

Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm.  

El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat.  

Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.  

Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  

Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.  

Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus.  

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  

La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.  

Gruix dels junts:  8 - 15 mm  

Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és 

així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti 

pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.  

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, 

etc.).  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

ARC I VOLTA:  

S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  

Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.  

El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de 

morter.  

Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  

No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  

m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4F7 - LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F7NK11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'estructures amb maons ceràmics.  

S'han considerat els elements estructurals següents:  

- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arcs, voltes i llindes:  

- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 

- Col·locació de les peces humitejant-les 

- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 

- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable i resistent.  

Ha de tenir la forma indicada a la DT.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència 

a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

No ha de tenir esquerdes.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

LLINDA:  

La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.  

Ha de ser horitzontal.  

Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.  

En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura central de la peça.  

En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de l'armadura central.  

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 

7.5.2 del DB-SE-F.  

Llargària del recolzament:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  
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- Planor:  ± 15 mm/total  

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és 

així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti 

pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.  

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, 

etc.).  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  

En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.  

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4FZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4FZ610L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o el mur antic i el fonament o el mur nou.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 

- Neteja de la cara superior del fonament nou 

- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç 

- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable i resistent.  

La paret ha d'estar aplomada.  

Les filades han de ser horitzontals.  

No ha de tenir esquerdes.  

Els totxos han d'estar col·locats a trencajunts i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un junt. 

No hi poden haver peces més petites que mig totxo.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

No han de quedar buits entre l'última filada i la cara inferior del fonament que s'està recalçant.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm  

- Alçària total:  ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 5 mm  
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- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  

- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ± 10 mm  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti 

pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de 

Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).  
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K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4G -  ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
 
K4GR -  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4GRFG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecció 

de morter 

- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter 

- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter 

- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 

- Reparació amb reposició de peces 

- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter  

- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals 

- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de repartiment i reblert de morter entre parament i placa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Grapat:  

- Neteja i preparació de la zona a grapar 

- Replanteig de la posició de les grapes 

- Perforació dels ancoratges 

- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 

- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 

- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  

Reparació de fissures:  

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 

- Segellat de les fissures i els junts amb morter mixt 

- Retirada de la runa  

Reparació de peça despresa:  

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos 

- Falcat de la peça, fins retornar-la a la posició original 

- Injecció de la resina epoxi 

- Rejuntat de les peces amb morter  

Restitució de volum amb morter armat amb filferro:  

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos 

- Extracció de les sals solubles de la pedra i aplicació del consolidant, en el seu cas 

- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 

- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes, o amb morter mixt 

- Tractament superficial d'acabat  

Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures:  

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 

- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció 

- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 

- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda 

- Injecció del morter, segons l'ordre establert 

- Retirada dels broquets i la runa  

Repicat puntual:  

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 

- Retirada de la runa  

GRAPAT:  

Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  

Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de fractura.  

Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.  

Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.  

El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  

Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar enrasada amb el parament. 

Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant.  

REPARACIÓ DE FISSURES:  

Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  

Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb morter.  

REPARACIÓ AMB FALCAT DE LA PEDRA DESPRESA:  
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L'element reparat, ha de ser capaç de resistir les càrregues a les que està sotmès, sense deformacions.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada.  

REPARACIÓ LINEAL O SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  

La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui expressament la DF.  

El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses. 

S'han de mantenir els junts existents. 

No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes.  

No hi han d'haver taques de sals a la pedra. 

El color de la pedra no s'ha de modificar amb el tractament d'acabat.  

SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES:  

L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 

El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir del pla del parament.  

Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada.  

REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL:  

Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:  

Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.  

SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M2:  

m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT.  

REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M:  

m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.  

SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  

m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.  

REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL:  

m3 de volum realment executat d'acord amb la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  
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K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4S -  REFORÇ D'ESTRUCTURES 
 
K4S5 -  REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4S5U008. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reforç d'elements estructurals de formigó armat amb perfils normalitzats d'acer, o làmines de resines epoxi armades amb fibra de carboni, i recrescuts 

de formigó. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Reforç de pilar amb perfils laminats d'acer sèrie L a les cantonades i empressillat amb planxa, prèvia neteja i sanejament de les arestes i 

dels perfils i fixats amb adhesiu de resines epoxi. 

- Reforç de base i cap de pilar amb cèrcol perimetral de perfils laminats d'acer sèrie L units entre sí amb soldadura i reblert de l'espai entre 

el formigó i l'acer amb injeccions de resina epoxi 

- Reforç d'elements de formigó mitjançant platabanda d'acer laminat, col·locada adherida amb adhesiu de resines epoxi, amb apuntalament de la 

platabanda amb puntals telescòpics i llates de fusta 

- Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni, adherides amb adhesiu epoxi 

- Recrescut del gruix de pilar amb una capa de 5 cm de gruix de formigó, col·locat manualment des del sostre de la planta superior per orificis 

fets prèviament, prèvia aplicació d'un adhesiu de resines epoxi.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reforç de pilar de formigó amb perfils laminats d'acer:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la posició dels reforços i dels empressillats 

- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 

- Col·locació i fixació provisional de les peces de cantonada 

- Col·locació dels empressillats i execució de les unions 

- Neteja de les restes d'adhesiu  

Reforç de base i cap de pilar de formigó amb perfils laminats d'acer:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la posició dels reforços 

- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 

- Col·locació i fixació provisional de les peces de cantonada 

- Execució de les unions 

- Reblert per injecció de resines epoxi de l'espai entre el terra o el sostre i el perfil L 

- Neteja de les restes d'adhesiu  

Reforç d'estructures de formigó amb platabandes d'acer:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la posició dels reforços 

- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 

- Col·locació i fixació provisional de les peces 

- Aplicació de pressió sobre la platabanda 

- Neteja de les restes d'adhesiu  

Reforç d'estructures de formigó amb làmines de resines epoxi i fibra de carboni:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la posició dels reforços 

- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de resina 

- Saturació del laminat amb resines epoxi 
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- Col·locació del laminat pressionant amb un rodet 

- Neteja de les restes d'adhesiu  

Recrescut gruix pilar:  

- Preparació de la zona de treball 

- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de resina 

- Abocat del formigó, i compactat ( l'encofrat i les perforacions no son objecte d'aquesta unitat d'obra) 

- Neteja de les restes de formigó  

REFORÇ DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS D'ACER O REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS D'ACER O REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB 

PLATABANDES D'ACER:  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

L'orientació dels reforços del pilar han de coincidir amb les indicacions de la DT.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre 

amb les indicacions de la DT.  

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria 

o porus.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reomplir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB LÀMINES DE RESINES EPOXI I FIBRA DE CARBONI:  

Els reforços han d'estar als llocs indicats a la DT, i han de tenir les dimensions especificades a la mateixa. 

No hi ha d'haver bosses d'aire a sota de les làmines. Han d'estar adherides en tota la seva superfície al formigó. 

La làmina de reforç ha d'estar completament impregnada de resina per la cara exterior. 

No hi ha d'haver taques ni regalims de resina a la superfície del formigó. 

Amplada de cada banda de reforç:  50 mm 

Gruix del reforç:  1,2 mm  

RECRESCUT DEL GRUIX DE PILAR DE FORMIGÓ:  

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.  

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  

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  

Toleràncies d'execució:  

- Consistència (plàstica):  ± 1 cm  

- Verticalitat (H alçària del punt considerat) H <= 6 m:  ± 24 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist:  ± 6 mm/3 m  

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.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

REFORÇ DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS D'ACER O REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS D'ACER O REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB 

PLATABANDES D'ACER:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en 

obra.  

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la 

la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la 

posició definitiva.  

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense 

afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de 

la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, 

si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 

procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  

El suport on s'ha d'aplicar el reforç ha d'estar net, sec, sense greixos, olis o partícules despreses. 

El suport ha de tenir més de 6 setmanes de vida. 

La temperatura del suport i la temperatura ambient ha d'estar entre 10ºC i 30ºC. 

S'ha de netejar de pols amb una màquina industrial.  

Si la superfície a reforçar es irregular o te forats, s'ha de regularitzar prèviament amb un morter de reparació amb capacitat estructural. La 

irregularitat màxima ha de ser menor a 5 mm. 

S'ha d'aplicar en primer lloc una capa de resina epoxi de dos components, d'1 mm sobre el suport, al lloc on s'ha de fer el reforç, aplicar a l'element 

de reforç una capa d'1 a 2 mm de gruix, del mateix producte, i col·locar-ho sobre el parament, pressionant fins que flueixi per totes les vores 

l'adhesiu, i no restin bosses d'aire ocluit.  

Tot el procés s'ha de fer dins dels temps indicats pel fabricant del adhesiu, en funció de la temperatura ambient.  

RECRESCUT DEL GRUIX DE PILAR DE FORMIGÓ:  

Abans de formigonar, cal aplicar un adhesiu de tipus epoxi a la superfície del formigó, que actuï com a pont d'unió del formigó nou i el vell. 

L'abocada del formigó s'ha de fer abans de que l'adhesiu perdi la seva eficàcia.  

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 
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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.  

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.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  

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.  

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.  

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.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REFORÇ DE PILAR DE FORMIGÓ  AMB PERFILS LAMINATS SERIE L A LES CANTONADES, O REFORÇ D'ESTRUCTURES AMB LÀMINES DE RESINES EPOXI I FIBRA DE CARBONI, 

O RECRESCUT DEL GRUIX DE PILARS:  

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  

REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR AMB PERFILS L:  

Unitat de pilar reforçat al cap i a la base, executat d'acord amb la DT.  

REFORÇ D'ELEMENTS DE FORMIGÓ AMB PLATABANDES D'ACER LAMINAT:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5ZE -  RÀFECS I VORES LLIURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5ZE1H0K,K5ZEF32K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny d'aquest.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col·locada amb morter 

- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, col·locada amb morter 

- Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques 

- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, col·locats amb morter 

- Protecció de cornisa amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües col·locada amb morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les lloses per filades  

Ràfec de maó ceràmic:  

- Replanteig de l'especejament 

- Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter 

- Neteja de l'element  

Protecció de cornisa amb planxa:  

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de la platina d'acer fixada al suport 

- Col·locació de la làmina fixada a la platina 

- Execució dels junts entre làmines  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  

Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  

Volada de les peces de la vora lliure:  >= 5 cm  

VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA AMB TRENCAAIGÜES:  

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  

Els trencaaïgues han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  

Sortint del trencaaigües:  >= 3 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

ELEMENTS COL·LOCATS 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.  

El suport i les peces per col·locar que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal de que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA AMB TRENCAAIGÜES:  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
K614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K614FG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Envà o paredó de tancament  

- Envà o paredó de tancament passant  

- Envà o paredó interior  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  

- Paret vista:  ± 2 mm/m 

- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell 

element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre 

que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 

ha de ser per filades alternatives.  

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell 

element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+  

Regates :  
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- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests 

límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti 

pels junts horitzontal i vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):  

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se 

el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 

4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Fábrica DB-SE-F.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades 

per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa 

vigent d'aplicació.  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 

- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
K6A1 -  REIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K6A1FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Reixat amb malla de torsió senzilla  

- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic  

- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.  

- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i muntants de suport.  

- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.  

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  

- Ancorat a l'obra  

- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reixat:  

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 
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- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt  

- Replanteig 

- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 

- Col·locació dels elements que formen el reixat  

Porta de fulles batents:  

- Replanteig 

- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció  

Porta corredissa:  

- Replanteig 

- Fixació de la guia inferior 

- Fixació dels bastiments laterals 

- Muntatge de la porta 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció del conjunt  

REIXAT  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.  

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre suports:  

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 

- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 

- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:  

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  

Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m  

Nombre de cables tensors:  3 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7  

REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:  

El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.  

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.  

PORTES:  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Ha d'estar aplomada i al nivell previst.  

Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del tancament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.  

La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del fabricant. A la porta corredissa, 

hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.  

En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.  

La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.  

Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 

Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell:  ± 3 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

REIXAT  

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat 

amb l'ajuda d'elements auxiliars.  

PORTES:  

El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat. 

Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REIXAT  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

PORTES:  

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 topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments 

a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector 

en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els 

elements auxiliars (suports i accessoris).  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el 

control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % 

de les unitats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
 
K7C9 -  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7C9FG00. 
 
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 extruït  

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Amb morter per a arrebossats  

- Fixades mecànicament  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada 

a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  

En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  

Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  

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.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), 

que puguin perjudicar l'adherència del morter.  

Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  

En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  

Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
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K7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
K7D6 -  PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7D6FG02,K7D6FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 

l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

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.  

El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no accessibles.  

Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La 

pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi.  

La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.  

 

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.  

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació 

que siguin necessàries.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació antioxidant.  

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.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.  

UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7J -  JUNTS I SEGELLANTS 
 
K7J2 -  REBLERT DE JUNTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7J21191. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert de junts amb materials plàstics.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt  

- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reblert de junts amb material col·locat a pressió:  

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació a pressió del material  

Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:  

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la placa  

CONDICIONS GENERALS:  

El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.  

La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.  

El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar 

a tocar.  

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el 

parament.  

Separació entre cordons:  <= 4 mm  

Junts entre plaques:  <= 2 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  

L'amplària del junt ha de ser constant.  

El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, 
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oli, etc.).  

REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:  

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REBLERT AMB CORDÓ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K81111C0,K81121B2,K81131C2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, 

interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter  

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 

uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, 

un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 

funcioni l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes 

i les mestres han d'estar ben aplomades.  

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. 

En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K812 -  ENGUIXATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8121312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enguixats aplicats en paraments interiors.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  

- Formació d'aresta o de racó  

- Execució de reglada de sòcol  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enguixat a bona vista:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final  

Enguixat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final  

Formació d'aresta o de racó:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta o del racó 

- Acabat de la superfície  

Execució de la reglada de sòcol:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució dels tocs 

- Aplicació del guix 

- Acabat de la superfície  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres 

defectes.  

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.  

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.  

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.  

El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.  

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  

- Enguixat a bona vista:  >= 50 

- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 

¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
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¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+  

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els formen.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les 

cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.  

En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  

En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques 

que la dels paraments.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ACABAT LLISCAT:  

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, 

passant el regle i la segona de lliscat.  

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENGUIXAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures 

de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:  

- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 

- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  

- Aplicació del revestiment  

- Acabat de la superfície  

- Formació d'arestes i reglades de sòcol  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K82 -  ENRAJOLATS 
 
K82Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENRAJOLATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K82Z5M30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment segellador i enduridor sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en 

obra.  

S'han considerat els tractaments següents:  
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- Recobriment aplicat sobre paraments exteriors i interiors amb la finalitat d'incrementar la seva cohesió, duresa, resistència a la penetració 

d'aigua, i receptibilitat de per a la col·locació de materials d'acabat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de quedar totalment recoberta pel revestiment protector.  

Ha de tenir la dotació prevista  

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades 

per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

La temperatura de la superfície dels paraments a tractar serà >=5 ºC i >=30ºC.  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la DF.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K874 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8741120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar posteriorment els recobriments d'acabat.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Graus de preparació de les superfícies d'acer 

- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 

- Passivat de perfils laminats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Graus de preparació de les superfícies d'acer:  

- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 

- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 

- Eliminació de la pols resultant 

- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa  

Neteja amb raig de sorra i detergent:  

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Aplicació de raig de sorra 

- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 

- Neteja de la zona de treball  

Passivat:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació de l'emprimació 

- Aplicació del morter en dues capes  

GRAUS DE PREPARACIÓ:  

Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 

Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.  

NETEJA I PREPARACIÓ:  

La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.  

PASSIVAT:  

El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.  

El morter ha d'estar adherit a la base.  

Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  

Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

GRAUS DE PREPARACIÓ:  

El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit perpendicular  

PASSIVAT:  

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%  

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.  

El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.  

S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el morter.  

Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta completament seca.  

El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

GRAUS DE PREPARACIÓ:  

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la 

limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los 

recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K877 -  REPARACIÓ DE JUNTS I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K877151F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per peces ceràmiques o de pedra, o per reblir els forats existents 

en el parament.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol 

- Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat 

- Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 

- Reblert de forats amb peces ceràmiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i tenyit reintegrador posterior  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Neteja dels junts:  

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Execució de la neteja  

Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt  

- Buidat i neteja del material dels junts 

- Estesa del morter 

- Neteja del parament  

Reblert de forats amb peces ceràmiques  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Execució de l'arrebossat 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

- Aplicació successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura d'acabat  

NETEJA DELS JUNTS:  

Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits.  

En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  

REJUNTAT DELS JUNTS:  

Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions.  

Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  

REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  

Un cop acabat el reblert, ha de quedar enrasat amb la resta del parament.  

La textura i elcolor de la zona tractada, han de ser els mateixos que els de la resta de parament.  

El reblert ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.  

En el parament acabat no ha d'haver-hi esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  

Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

NETEJA DELS JUNTS:  

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  

No esta permès l'ús de raspalls de pèls metàl·lics.  

REJUNTAT DELS JUNTS:  

En edificacions d'interès històric i artístic declarat, els morters utilitzats han d'estar lliures de sals. 

La composició del morter original (proporcions de calç, granulats i color) determinarà la composició del morter de restauració per a la reintegració 

dels junts. Els morters seran morters de restauració, sense ciments o derivats.   

Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt està lliure de restes de material i té la fondària i l'amplària exigides.  

Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  

El morter s'ha d'estendre forçant-ne la penetració.  

Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes i netejar el parament.  

REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

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.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'ha d'aplicar la capa de pintura sobre l'arrebossat fins passats set dies, com a mínim o s'hagi adormit. 

Si s'ha d'aplicar vàries capes de pintura, no s'ha d'aplicar una segona capa si l'anterior no esta completament seca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 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.  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ A ISONA 
 
Feu i Godoy Arquitectes SLP 
 

 

 

 Pàgina:  410 
 

REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K878 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K878FG00,K878C160. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus 

de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.  

S'han considerat els tipus de neteja següents:  

- Sistemes a base d'aigua:  

- Aigua nebulitzada 

- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 

- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 

- Apòsits aquosos amb materials absorvents  

- Sistemes a base de detergents o productes químics:  

- Agents quelants en suspensió en un gel 

- Resines d'intercanvi iònic 

- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.  

- Sistemes abrasius 

- Sistemes manuals  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a netejar 

- Protecció de la resta de la façana 

- Execució de les operacions pròpies de la neteja 

- Repàs i neteja final  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  

En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura 

superficial del parament.  

La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de 

facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre 

cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els 

mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.  

El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat.  

El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície 

o formació de taques.  

S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata o posteriorment 

l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.  

Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.  

En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.  

En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar  

Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.  

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.  

SISTEMES A BASE D'AIGUA:  

S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.  

S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment.  

Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.  

Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, 

sulfats i nitrats.  

La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar 

directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.  

SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:  

No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 

No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 

S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

NETEJA AMB BISTURÍ:  

dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
K894 -  PINTAT D'ESTRUCTURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K894B0M2,K894FG01,K894FG00. 
 
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 metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció 

o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar 

les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, 

UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  

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

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
K898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K898J2A0,K898K2A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de 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.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures 

de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
K89A -  PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K89AQBP0,K89A2CB0. 
 
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 fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció 

o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 

toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació 

de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar 

paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar 

les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments 

segons els criteris següents:  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
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K89B -  PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K89B5CJ0,K89BBBH0. 
 
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 fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció 

o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 

toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació 

de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar 

paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar 

les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K8K -  ESCOPIDORS 
 
K8K1 -  ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8K1FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent per tal d'escopir 

l'aigua fora del parament.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació amb morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts  

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  

Els junts han de ser estancs.  

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a 

l'exterior.  

Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a 

l'acabat de la paret.  

La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 

Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  

Pendent (Façanes):  >= 10º  

Toleràncies d'execució de l'escopidor:  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  

ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar a trencajunts respecte a l'inferior.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
K93A -  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K93A14E0,K93AE165. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la pasta allisadora  

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura  

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  

LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada.  

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 
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del gruix i una amplària de 3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar 

reblerts amb poliestirè expandit.  

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MORTER DE CIMENT:  

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

PASTA ALLISADORA:  

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge 

lent. 

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  

LLOSA DE FORMIGÓ:  

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés 

ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLOSA DE FORMIGÓ:  

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

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
K9B4 -  PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9B4FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  

Formació de paviment sobre suports.  

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  

- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En paviments de lloses col·locats amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

- Neteja de l'excés de beurada 

- Protecció del morter de la base i cura  

En paviments col·locats sobre suports:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Replanteig dels suports 

- Col·locació dels suports 

- Col·locació de les peces del paviment  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres 

d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

Les peces han de quedar ben adherides al suport.  

Els junts han de quedar plens de material de reblert.  

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
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En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:  

- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 

- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Celles:  

- Paviments interiors: <= 1 mm 

- Paviments exteriors: <= 2 mm  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació del paviment en funció de la càrrega 

límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT. 

El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar. 

Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. 

Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 6 mm/2 m  

- Gruix dels junts:  <= 3 mm  

- Pendent:  ± 0,5%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

La superfície del suport ha de ser neta i humida.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre làmines asfàltiques. 

El replanteig requereix l'aprovació de la DF.  

Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord 

amb els criteris següents: 

Paviments exteriors:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Paviments interiors:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables  

 

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:  

PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig inicial. 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

- Humectació de la solera. 

- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 

- Control del temps d'adormiment. 

- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 

- Neteja de l'excés de beurada. 

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 

- Neteja del paviment amb serradures.  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  

- Replanteig dels suports  

- Col·locació dels suports.  

- Col·locació de les peces del paviment.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 

- Control de planor.  

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:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9P -  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9P67A26. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó 

cel·lular o en fred amb PVC líquid.  

- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular 

o en fred amb PVC líquid.  

- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.  

- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Paviments de PVC i linòleum:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'adhesiu 

- Col·locació de les làmines o les llosetes 

- Execució dels junts 

- Segellat dels junts 

- Protecció del paviment acabat  

Paviment de goma:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'adhesiu 

- Col·locació de les làmines o les llosetes 

- Execució dels junts entre làmines 

- Neteja de la superfície del paviment 

- Protecció del paviment acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.  

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.  

Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.  

La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m; Celles:  <= 2 mm  

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  

PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:  

Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de 

soldadura líquida.  

PAVIMENT DE GOMA:  

Toleràncies d'execució:  

- Celles:  <= 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.  

En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.  

La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %  

El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 

6506/1).  

Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.  

Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha 

de tallar i enganxar la superior.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  

PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:  

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.  

En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai d'1 mm entre elles.  

En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.  

Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina 

o lloseta i s'ha de procedir a fer la soldadura. 

Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi enrasada amb les làmines o llosetes.  

En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.  

L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.  

PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:  

Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i se n'ha de fer el replanteig.  

PAVIMENT DE GOMA:  

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 

Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.  

Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  

- Col·locació de l'adhesiu  

- Col·locació de les làmines o les llosetes  

- Execució dels junts  

- Segellat dels junts (en cas de goma)  

- Neteja i protecció del paviment acabat  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9Q -  PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA 
 
K9QA -  ENTARIMATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9QAFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de fusta col·locats a l'exterior. 

S'han considerat els tipus següents  

- Tarima de posts o taulons de fusta de pi fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert 

- Tarima de posts o taulons de fusta de bolondo fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'enllatat 

- Fixació de les peces sobre l'enllatat 

- Polit i planejament de la tarima col·locada 

- Acabat de la superfície del paviment  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.  

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i rasants previstes.  

Els cantells vistos de les peces de fusta han de ser arrodonits o bisellats.  

Les posts o taulons han d'estar fixats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.  

La separació longitudinal entre posts ha de ser constant i uniforme amb un valor mínim de 4,5 mm.  

La separació perimetral entre les posts i d'altres materials de revestiment ha d'estar compresa entre 5 i 10 mm. Aquesta separació no s'ha de segellar 

amb cap producte.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 2 mm/2 m 

- Gruix dels junts:  + 0,5 mm 

- Distància entre l'entarimat i els paraments verticals:  + 4 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.  

Les condicions de col·locació han de ser:  

- Humitat relativa de l'aire:  < 50% 

- Humitat de la fusta (UNE 56823):  

- Zones de l'interior peninsular:  11 - 13% 

- Zones del litoral i zones insulars:  14-20%  

El contingut d'humitat de la solera ha de ser inferior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior al 3 %.  

El suport ha de ser prou dur i rígid com per a suportar el clavat o cargolat de l'enllatat. Ha de ser pla i ha d'estar net i lliure d'elements 

que puguin dificultar l'enganxat, l'enllatat o el bon assentament de les llates en les instal·lacions flotants.  

El suport ha de tenir una pendent entre el 2% i el 5% per tal que l'aigua circuli cap als punts de drenatge. L'enllatat ha de permetre la lliure 

circulació de l'aigua evitant la seva acumulació.  

La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha d'estar tractada amb el protector adequat.  

Les posts s'han d'unir per testa mitjançant encadellat o unions similars.  

La fusta de l'enllatat ha de tenir una durabilitat superior o igual a 4 segons la norma UNE-EN 350-2.  

El seu contingut d'humitat no serà superior al 20 %.  

Les llates han de tenir el format establert a la norma UNE 56823 i la seva secció transversal i separació entre eixos ha de ser suficient i adequada 

al format de la post que ha de suportar, d'acord amb l'establert en aquesta norma.  

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.  

Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, excepte els remats del perímetre que han de ser inferiors a 50 cm i 

que s'han de fixar per testa mitjançant encadellat o unions similars.  

Les posts han d'anar fixades sobre la llata amb cargols d'acer inoxidable que han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm i que s'han de 

fixar com a mínim a 15 mm del seu cantell.  

Cada post ha de quedar fixada, en els punts de creuament amb l'enllatat, com a mínim amb dos cargols.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat. 

No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavades les posts.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
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KA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
KA1A -  FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KA1ABE03,KA1ABE05,KA1ABE06,KA1ABE04,KA1ABE01,KA1ABE02,KA1AAI02,KA1AAI03,KA1AAI01. 
 
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 CRITERIS 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
KAMW -  ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAMW2002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris per a la col·locació de vidres trempats fixes o mòbils, completament instal·lats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pany per a porta, col·locat al vidre 

- Tancaportes encastat al paviment 

- Conjunt de poms cromats o d'acer inoxidable, col·locats en el vidre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pany:  

- Col·locació de la peça del pany a la porta i a la part fixa del tancament 

- Ajust dels mecanismes  

Tancaportes:  

- Obertura de forats al paviment per a introduir el tancaportes 

- Fixació de la caixa 

- Acabat de la trobada del paviment amb la caixa 

- Col·locació dels mecanismes 

- Regulació 

- Col·locació de la tapeta de protecció  

Conjunt de poms:  

- Col·locació de l'element en la porta 

- Ajustatge dels mecanismes  

PANY I POMS:  

Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.  

Ha de quedar fixat a la fulla de vidre per mitjà de cargols.  

El tancador o la caixa ha de quedar alineat amb el pany.  

Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm.  

Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.  

TANCAPORTES:  

Ha de quedar nivellat i enrasat amb el paviment.  

Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.  
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L'eix de gir del tancaportes ha d'estar a la mateixa vertical que el punt de rotació superior.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Alineació dels punts de gir:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els panys i els tancadors s'han de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de vidre.  

La caixa del tancaportes s'ha de col·locar dins del forat del paviment realitzat per a l'efecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KASAFG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Portes de fulles batents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 1 mm  

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  

PORTES DE FULLES BATENTS:  

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.  

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha 

de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

de incendio DB-SI.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
KB1 -  BARANES 
 
KB12 -  BARANES D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KB12FG05,KB12FG00,KB12FG02,KB12FG01,KB12FG09,KB12FG99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada 
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amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la 

vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en 

zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea 

d'inclinació de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

BARANA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits 

contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  

- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de 

l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de 

la col·locació dels ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de 

les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización 

DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements 

d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments 

a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector 

en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 

exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
KD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
KD14 -  BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KD144A30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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.  

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius 

i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà 

a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
KE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
KE4Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KE4ZHJ0M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.  

S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  

- Barret  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores. 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, 

etc.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris 

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest. 

Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i d'una altra desprès de l'accessori, sobre el 

conducte de la xemeneia. 

Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles 

un cop muntats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 

fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades 

al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

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, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.  

UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de 

calor.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

DC8 PROJECTE DE MUSEOGRAFIA 



MUSEOGRAFIA 
MUSEU CONCA DELLÀ

El 50% de l’objecte d’aqest document és cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del 
Programa FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixe-
ment i ocupació. I el 25% ha estat cofinançat per la Diputació de Lleida.

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
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ANTECEDENTS

El Museu de la Conca Dellà està inscrit al Registre de Museus 
de Catalunya amb el n. 132, fet que el fa ser l’unic museu de 
les comarques del Pallars (Jussà i Sobirà) i que comporta  una 
transcendència especial, com a museu ha de vetllar per la 
conservació, protecció i difussió del patrimoni i aquestes pre-
mises són les que han prevalgut en fer aquest projecte, donar 
la importància que mereixen les restes arqueològiques i pa-
leontològiques i mostrar-les d’una manera fàcil i entenedora 
per al gran públic fent un discurs coherent i dinàmic.

L’EDIFICI

El Museu fins ara ha estat en una casa antiga restaurada a 
dins del poble que en el seu moment es va annexionar la casa 
del costat integrant-se completament en el recorregut museo-
gràfic, ara s’ha volgut anar més enllà i s’ha agafat un antic pro-
jecte de finals del segle passat en que s’annexionava, mitjan-
çant una passarel·la a totes les plantes, una casa de l’laltra 
banda del carrer (Can Serra) de propietat municipal i actual-
ment en un estat d’abandonament total, per la qual cosa es fa 
una aposta per un museu a l’interior del poble, una manera de 
revitalitzar la vida municipal fent que els visitants entrin i pas-
segin pel poble.
Aprofitant aquesta annexió es fan obres de millora a l’immoble 
actual , amb una remunta del primer edifici del museu per a 
igualar-lo al de la primera annexió, es milloren tots els ser-
veis, conduccions elèctriques, de climatització, així com es fa 
una escala d’emergència per la part del darrere. 
Exteriorment la façana de Can Serra quedarà restaurada amb 
un gran finestral on està la porta dovellada que farà de reclam 
als visitants del Museu.

PROPOSTA DE CIRCULACIÓ

Es fa un nou accés i que com veurem condiciona el recorregut

museogràfic; la visita comença  des de la recepció pujant amb 
l’ascensor fins a la segona planta que és on ens trobarem la 
part romana i baixarem a peu per l’escala a la planta primera 
on s’explicaran els dinosaures ja que és a la planta baixa  del 
nou edifici (Can Serra) on hi ha més alçada, cosa que ens per-
met exposar les últimes troballes del Titanosaure que tenen 
un volum i alçada considerable. 
En entrar a cada planta trobarem un audiovisual que farà de 
cambra de descompressió per començar la visita d’un tema 
completament diferent del que estavem veient, (romans-dino-
saures).
Finalment baixarem a la planta baixa on trobarem un espai de-
dicat al medi natural de la conca així com una taula interacti-
va sobre el patrimoni cultural i aprofitant el trull existent una 
petita part dedicada a la vinya.
Després d’aquest temes referits a la zona sortim per la botiga 
del museu i altre cop la recepció.
La tercera planta queda per a serveis, fora del discurs museo-
gràfic normal, amb la reserva (una part de visitable), el taller 
de restauració i les oficines a més de l’aula didàctica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

El fet que en un mateix espai es tractin dos temes tant dife-
rents com són els romans i els dinosaures condiciona d’una 
manera evident el discurs, per això el que es vol es diferen-
ciar d’una manera clara els dos discursos, en el cas de l’espai 
dedicat al món romà el mobiliari serà de fusta lacada, amb una 
tipografia pròpia, amb un discurs basat en la cronologia i amb 
el recurs de la il·lustració tant contextual com explicativa. Per 
la seva banda l’apartat dedicat als dinosaures l’estètica serà 
més contundent, suports de ferro cru, tipografia pròpia, colors 
diferenciats dels romans i discurs expositiu basat en ambients 
propis, sense fer cas de la cronologia i amb maquetes, repro-
duccions, il·lustracions i interactius com a recursos museo-
gràfics propis.

Tant en un cas com en l’altre tots aquests recursos giraran a 
l’entorn de les peces originals que són les autèntiques estre-
lles ja que és per elles que existeix el museu.

PROPOSTA MUSEOGRÀFICA
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OBJECTIUS

La remodelació del Museu de la Conca Dellà és una oportunitat per 
incorporar a la sala d’època romana els materials i la informació his-
tòrica procedents de les intervencions i estudis dels darrers 20 anys. 
Això no només permetrà mostrar una visió actualitzada de la ciutat 
des d’una perspectiva local, sinó que el museu contribuirà a inter-
pretar de manera completa la implantació de Roma a l’actual Cata-
lunya. En un relat basat quasi exclusivament en les ciutats romanes 
de la costa, visibilitzar una ciutat fundada en una zona d’interior i de 
muntanya palesa la profunditat de la romanització i de l’estructura-
ció del territori i la producció. Alhora, permet mostrar al visitant una 
realitat històrica encara molt desconeguda.

Els visitants del museu han de gaudir d’uns continguts i d’unes sen-
sacions atractives i estimulants, que transformin l’experiència en 
una descoberta. La importància de l’Aeso romana i de les peces que 
s’exposaran volen provocar sorpresa davant d’una realitat històrica 
impactant i reveladora, facilitant l’assoliment dels següents objec-
tius:

- En grans termes, comprendre que en època romana la ciutat 
concentra la població i estructura el territori fins un punt que 
mai s’havia assolit, i que rere la caiguda de l’Imperi aquest món 
es transforma.

- Des d’una perspectiva més directa, apropar i naturalitzar la vida 
quotidiana dels isonencs d’època romana, posant les peces de 
l’exposició al servei de donar context a vides reals.

- Les peces exposades al museu no deixen de ser una mostra 
del que hi ha a l’entorn més proper, la muralla i les restes que 
s’estan excavant al seu entorn i que d’una manera o altra cal-
dria posar en valor per a contextualitzar les peces exposades.

Des d’un punt de vista pràctic, cal atendre a les següents necessitats 
i condicionants:

- L’espai disponible és limitat i, un cop instal·lats els elements 
previstos, ha d’admetre la circulació de grups d’almenys 20 
visitants (com els grups escolars, per exemple).

- Per tal de seguir un fil cronològic coherent, ha de quedar molt 
fixat el sentit circular de la visita, sense que dins de cada àmbit 
hi hagi un ordre específic per accedir als continguts.

Proposem la definició de quatre espais expositius, el primer dels 
quals és introductori i els tres restants que tracen el fil cronològic:

ESPAI 0 

Tema: Espai introductori
Per tal de presentar de manera eficaç un arc cronològic que 
abasta uns 1500 anys (del segle II aC al segle XIII dC), és im-
portant trobar un espai introductori en el qual es donin als 
visitants les claus per interpretar la resta d’espais.

Recurs audiovisual: Un recurs que podria complir satisfactò-
riament aquesta funció introductòria és un audiovisualm en 
aquesta línia, fem una proposta concreta que, si bé es podria 
realitzar amb imatge real, tindria menys limitacions si es re-
solgués amb animació. Cadascuna de les seqüències de l’au-
diovisual podria incloure imatges que evoquin la disposició dels 
objectes que posteriorment es veuran a l’exposició, contribuint 
a la seva contextualització.
Per tal de lligar les diferents èpoques i d’incorporar-hi el pa-
trimoni natural de la comarca, proposem com a nexe un tren-
calòs que sobrevoli el paisatge en diferents èpoques. Així, po-
dria presentar escenes com un àpat en la ciutat ibèrica d’eso, 
un itinerari entre el fòrum d’Aeso i la vil·la romana de Llorís o 
l’arribada al Castell de Llordà del seguici d’Arsenda i Arnau Mir 
de Tost.
Aquest vol aparentment continu d’un trencalòs (però que ha de 
suggerir de manera evident la juxtaposició del vol de diferents 
trencalossos) no ha de durar més de 4-5 minuts, aconseguint 
una imatge accelerada de l’evolució del poblament, l’arquitec-
tura i l’aparença de les persones al llarg d’aquest període, a 
mode d’índex de la resta de l’exposició.

RECURSOS  MUSEOGRÀFICS
Planta 2
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ESPAI 1
Tema: EL PRIMER CONTACTE AMB ROMA
Aquest primer espai se centraria en el segle II aC., marcant 
una lìnia cronològica molt evident. Una ciutat ibèrica ocupa ja 
la serreta que donarà origen a Isona, amb muralles i una zona 
d’emmagatzematge agrícola a l’exterior.

Contingut: Per il·lustrar aquest moment proposem 3 àmbits:
1.1. Explicació de com era la ciutat ibèrica, comptant essencial-
ment amb recursos gràfics:

Recursos: 
- Fotografies i plànols de la muralla ibèrica
- Fotografies i plànols dels murs exteriors i les sitges inter-

nes de la ciutat.
- Fotografies i plànols del camp de sitges del Serrat dels 

Espinyers, que serà rellevant també en altres apartats

1.2. Escena domèstica d’època ibèrica, per recrear la quotidia-
nitat d’una societat cada cop méshíbrida. 
Recursos: materials i escenografia:
Entorn a una taula amb una vaixella híbrida de peces indígenes 
i importacions romanes, atuells de cuina i amb vasos conteni-
dors (de gra, vi, etc) que reforcin aquests contactes comercials 
consolidats. Al fons del museu hi ha olles de ceràmica a mà, 
una sítula (galleda), plats fons, algun càlat fragmentari i un 
element ornamental (un disc de pedra polida, com a penjoll) 
ibèrics. També hi ha plats i gots de ceràmica campaniana. Per 
tenir el joc complet, hi faltarien gerres de servei i àmfores, 
molt fragmentaris, i que es podrien suplir per rèpliques o ma-
terials en préstec.

1.3. El campament romà.
Contingut: Al segle II aC, coexistint amb la ciutat indígena, s’hi 
va instal·lar un campament romà al Serrat dels Espinyers. 
Recursos:
Text: hi ha fonts escrites que testimonien que els aesonencs 
són un poble estipendiari, és a dir, que en el moment de la 
conquesta no van capitular, sinó que van ser derrotats per les 
armes i sotmesos a pagar un estipendi.

Elements gràfics: fotografies i projecció en planta dels fossats 

que circumdaven el campament.

Materials: monedes de la seca d’eso (l’encunyament de mo-
neda amb topònim iber, tot i que probablement per iniciativa i 
necessitats romanes).

ESPAI 2
Tema: LA CIUTAT ROMANA
Aquest espai és el principal, en el que es tractarien els aspec-
tes centrals de la ciutat romana entre la seva fundació (entorn 
al 80 aC) fins a la seva decadència al segle IV dC. Inicialment, hi 
preveiem 5 àmbits:

2.1. La fundació. 
Contingut: Entorn al 80 aC, arreu de l’actual Catalunya, els ro-
mans substitueixen un model de domini militar i econòmic per 
un desplegament de ciutats. Les muralles són part fonamental 
per a la constitució d’una ciutat (del seu nom llatí, munea, deri-
va la paraula municipi): només al seu interior hi tenien lloc les 
assemblees de ciutadans, altres òrgans de govern, instàncies 
judicials i rituals religiosos. En aquest àmbit, cal comptar amb 
els següents recursos:

Recursos: Gràfics, fotografies de les muralles d’Aeso, plànols i 
mapes, al·ludint tant a l’espai on es fundà la ciutat (en correla-
ció amb els recursos del territori i amb altres ciutats) com a la 
distribució interna de la ciutat.
Disposem d’una imatge (dibuix superposat a fotografia) de la 
ciutat al segle II dC.
Un mapping sobre una làpida epigràfica ens introduïrà a l’àmbit
 
2.2. La llar. 
Contingut: Establint el diàleg amb la llar d’època ibèrica, es pot 
recrear una escena d’una casa romana d’Isona. 
Recursos: materials i escenografia:
A més de vaixella i altres elements de ceràmica, s’hi pot jugar 
amb la recreació de pintures murals (com les conservades de 
l’Era del Serret), peces de cura personal (com pinces de depi-
lar, una llanceta de bronze per a cures, una tauleta de pedra de 
maquillatge i una cullereta de bronze), agulles, etc. Pels tipus 
de materials disponibles, es pot articular entorn al paper de 

RECURSOS  MUSEOGRÀFICS
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la dona, amb la qual també es pot vincular l’arracada d’or del 
Serrat dels Espinyers i una peça (original o rèplica) de làpida 
de dona.
Recursos materials: Un gran plafó gràfic amb il·lustracions 
i recreacions, també amb la línia cronològica ben marcada, a 
més de material gràfic.

2.3. La vida pública. 
Contingut: L’esfera pública estava essencialment copada per 
homes. La col·lecció de làpides ens dona a conèixer les ins-
titucions locals i fins i tot de més enllà. Tan sols en l’àmbit 
del culte religiós hi trobem una flamen. Per il·lustrar també 
la religiositat hi ha una peça extraordinària, l’altar de temple 
conservat. Les peces es disposaran com un bosc per a passejar 
entre les làpides. 

Recursos materials: Un gran plafó gràfic amb il·lustracions 
i recreacions, també amb la línia cronològica ben marcada, a 
més de material gràfic.
.

2.4. Els confins de l’Imperi. 
Contingut: Diversos personatges d’Aeso, essencialment de la 
família dels Emilis, fan carrera militar com a via per prospe-
rar. A través del mes conegut d’ells, Luci Emili Patern, podem 
seguir el seu periple arreu de l’Imperi, que ens dóna a conèixer 
l’època de màxima esplendor de l’Imperi i de la ciutat d’Aeso. 

Recursos:
Un mapping sobre una làpida epigràfica ens introduïrà a l’àmbit
-Làpides dels Emilis. En aquest punt seria clau poder comptar 
amb el pedestal original de Patern, conservat al MAC Barcelo-
na.
- Altres materials (interactius o estàtics) per explicar els seus 
viatges passant per Roma, Mesopotàmia i Britània. Disposem 
ja d’un mapa publicat que refà aquests trajectes.
- Possibles recursos escenogràfics: recreació d’un primus 
pilum, amb les condecoracions que va aconseguir.

Recursos materials: Un gran plafó gràfic amb il·lustracions 
i recreacions, també amb la línia cronològica ben marcada, a 
més de material gràfic.

ESPAI 3
Tema: EL NAIXEMENT D’UN NOU MÓN
La caiguda de l’Imperi accentua el procés d’atomització del po-
blament, amb hàbitats que ocupen llocs remots i castells que 
articulen el territori en base als seus termes Val a dir que, per 
aquest àmbit, les possibles peces exposables i disponibles en 
la col·lecció i dipòsits del MCD estan en bona mesura per de-
terminar. Cal tenir en compte, però, que l’àmbit és reduït i que 
la seva rellevància està més relacionada amb el “tancament 
del discurs històric de la sala, que no amb la importància dels 
materials originals associats a la temàtica tracatada. En aquest 
espai hi proposem tres àmbits:

3.1.Reducció de les ciutats. 
Contingut: El pas de la que havia estat la ciutat romana d’Aeso 
a la Isona medieval exemplifica no només un nou model de 
poblament, sinó també una crisi i transformació de les institu-
cions.
Recursos:
-Recurs gràfic que posi de relleu aquesta decadència: visualit-
zació -sobre el plànol urbà d’Isona- de la restricció de la trama 
parcel·lària i viària romana; imatges d’inscripcions romanes 
reutilitzades com a símbol de la desaparició dels espais més 
representatius de la ciutat i alhora de l’afebliment de les insti-
tucions i dels càrrecs públics.

3.2. Nous nuclis. 
Contingut: El poblament es dispersa i cerca ubicacions fàcil-
ment defensables: apareixen poblats en llocs encimbellats, 
com Sant Martí de les Tombetes i Altimiris, també es recupera 
l’hàbitat en coves i balmes. Tanmateix, tenim testimonis -es-
cassos però importants- d’objectes i materials fidels a una 
tradició romana molt arrelada i que subsisteix en el substrat 
cultural.
Recursos:
- Panell amb imatge/recreacions d’exemples d’aquests nous 
tipus d’assentament situats a la Conca Dellà o altres indrets de 
la comarca.
- En petita vitrina (o incorporat al panell) i associat a una imat-
ge/recreació de la necròpolis de Sant Martí de les Tombetes, 
exposició de peces d’aixovar funerari (punta de fletxa, denes 
de vidre de collaret, fons d’ungüentari de vidre original o re-

RECURSOS  MUSEOGRÀFICS
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producció d’un ungüentari). El conjunt es pot completar amb 
reproduccions o peces cedides.

3.3. Castells. 
Contingut: L’evolució des del model polític i social romà culmi-
narà amb el sorgiment d’un nou sistema, el feudalisme. Pre-
nem Llordà com exemple d’una nova organització del territori i 
donem algunes pinzellades sobre la vida al raser d’una fortale-
sa. Aquest punt del discurs pot tenir diferents tractaments:
Recursos:
- Un recurs expositiu únic i simple com a element final de l’àm-
bit. Podria tractar-se d’una imatge del castell de Llordà o de 
la reproducció de la il·lustració de la infeudació d’Arnau Mir de 
Tost pel compte d’Urgell. L’únic objectiu d’aquest recurs seria 
suggerir la continuïtat del discurs històric del MCD desloca-
litzat al propi castell de Llordà (independentment que aquesta 
continuïtat disposi, ara per ara, del seu propi desenvolupament 
museogràfic o es tracti únicament de la visita al conjunt fortifi-
cat en el seu estat actual).
-Un espai dedicat a explicar l’impacte del nou sistema feudal 
sobre el territori, el projecte de reconquesta d’Arnau Mir de 
Tost i d’Arsenda, la connexió amb el castell de Mur, la xarxa de 
fortificacions de la Conca Dellà, la consolidació del patró d’as-
sentament que portarà a la formació dels pobles actuals, i les 
noves relacions socials. Aquests continguts poden tractar-se 
mitjançant un interactiu en pantalla de petit format, que ofe-
reixi al visitant un discurs ordenat, però amb diferents nivells 
d’aprofundiment en la temàtica.

ESPAI 4
Tema: LA VIL·LA DE LLORÍS
El discurs de la Vil·la de Llorís es fa a l’espai nou de Can Serra. 
Està previst fer una campanya arqueològica l’estiu de 2020 i es 
podran mostrar les troballes quan s’hagin estudiat i catalogat 
quan es cregui convenient, mentrestant es proposa fer un wor-
king progress de l’excavació per anar mantenint l’interès.

Contingut: La vil·la. A finals de l’Imperi Aeso es contrau, i que-
da reduïda a una mínima expressió. En canvi, la vil·la suburba-
na de Llorís (amb zona productiva i zona residencial) arriba a 
tenir una superfície major a la de la ciutat. És un trencament 
amb el model urbà. 
Recursos:
-Gràfics: plana de la vil·la impresa al terra
-Materials: Impressions fotogràfiques fàcils d’intercanviar-se

RECURSOS  MUSEOGRÀFICS
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OBJECTIUS

El discurs museogràfic sobre els dinosaures del Museu de la 
Conca Dellà vol ser diferent i a la vegada complementari de la 
resta de museus que tracten el registre fòssil de finals del 
Cretaci (Centre de Dinamització de Tartareu, Dinosfera de Coll 
de Nargó, el Centre d’Interpretació dels Dinosaures de Fuma-
nya o el Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont de Sabadell) i que formen part de la xarxa de Dino-
saures del Pirineu i per això pretén centrar el discurs sobre les 
característiques dels darrers dinosaures europeus.

La finalitat de la present proposta museogràfica es centra en 
destacar al visitant (amb el suport de fòssils autèntics, recons-
truccions i material gràfic) aquelles singularitats dels dinosau-
res pirinencs que els fan únics entre les faunes de dinosaures 
d’arreu del món. A ulls del visitant, els dinosaures pirinencs 
són nous i singulars perquè 

a) Són els últims que van viure a Europa abans de l’extinció
b) Van viure en una illa
c) Són diferents de la resta de comunitats de dinosaures 

del planeta, 
d) Presenten unes característiques úniques (de mida i 

creixement, diversitat, origen) 

A partir d’aquestes singularitats es pot emprendre un viatge 
en el temps que redescobreix l’evolució dels ambients fa 70 
milions d’anys i que “retorna a la vida” els darrers dinosaures 
del planeta.

ESPAI 0
Tema: ELS DINOSAURES DE LA CONCA DELLÀ

Objectiu: Introduir als visitant les característiques i singulari-
tats que defineixen l’entorn físic i temporal del món dels dino-
saures que van habitar la regió que fa 70 milions d’anys. Pre-
sentar l’espai i la geografia on visqueren: una una gran illa, 
enmig d’un arxipèlag al bell mig d’Europa!

Contingut:  S’explicarà que en els últims milions d’anys abans 
de l’extinció, aquest espai geogràfic va veure evolucionar diver-
sos ambients on hi regnaven dinosaures i altres vertebrats, 
enmig de planícies amb abundant vegetació, insectes i altres 
organismes. Un món ple de vida!
S’explicarà per què és tan especial aquesta illa i quins foren 
els dinosaures que l’habitaren a través de fòssils únics. S’ex-
plicarà que les faunes de dinosaures d’Europa eren molt dife-
rents de les que vivien a Amèrica del Nord o Àsia i a través de 
les peculiaritats dels dinosaures pirinencs el visitant aprendrà 
que l’evolució no és igual en un supercontinent que en un arxi-
pèlag d’illes. 

Recurs: Audiovisual millorat de “Catalunya: Terra de Dinosau-
res” on s’nclouria la proposta de continguts específics d’a-
questa zona.

RECURSOS  MUSEOGRÀFICS
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ESPAI 1
Tema:ELS HADROSAURES: ELS GRANS RAMATS D’HERBÍVORS

Objectiu: Proporcionar al visitant la informació bàsica per en-
tendre les característiques, origen i evolució dels hadrosau-
res, popularment coneguts com a “dinosaures de bec d’ànec”. 
També es vol remarcar les singularitats concretes (p. ex. pa-
rentiu) dels hadrosaures que van viure a Catalunya, i destacar
que a Europa és només en l’illa que estan visitant on han apa-
regut aquests hadrosaures tan peculiars (els hadrosaures amb 
cresta, els lambeosaurins), essent un dels darrers grups de 
dinosaures que van viure a la Terra, fet que pocs visitants co-
neixen.

Recurs: 
1.1 Plafó .Origen i característiques dels Hadrosaures 

Contingut: En aquest apartat es pretén aportar la informació 
essencial per entendre l’origen, diversitat i evolució d’aquest 
grup de dinosaures herbívors, així com les seves característi-
ques més destacades. Com a idees principals s’explicarà que:

- Els hadrosaures van aparèixer per primera vegada fa 85 
milions d’anys a Àsia i van persistir fins al final del perío-
de Cretaci.

- Aquest grup de dinosaures herbívors van conquerir tots 
els continents de l’hemisferi nord i també algunes àrees 
dels continents meridionals.

- Els hadrosaures van ser un dels grup de dinosaures més 
abundant i diversos d’Europa.

- Els hadrosaures que trobem als Pirineus són molt singu-
lars: pertanyen al grup dels lambeosaures, que es carac-
teritzen per tenir un musell en forma de bec d’ànec i un 
cap ornamentat amb crestes.

- L’únic indret d’Europa on han aparegut és a la regió piri-
nenca, essent un tret molt singular per explicar la seva 
dispersió.

Suport visual: Il·lustració/reconstrucció d’un hadrosaure “tí-
pic”. Infografia de les relacions filogenètiques (parentiu) dels 
hadrosaures europeus amb els hadrosaures d’arreu del món. 
Infografia de les possibles rutes migratòries que van fer servir 
els hadrosaures asiàtics/americans per arribar a Europa, més 

concretament al Pirineu i a l’illa iberoarmoricana.

1.2. Plafó Un cap amb cresta

Contingut: En aquesta secció s’ensenyarà el tret més caracte-
rístic dels hadrosaures que van viure als Pirineus, la seva 
cresta. S’explicarà quina/quines haurien pogut ser les seves 
funcions: com una caixa de ressonància o “trompeta” (ja que 
alguns experiments han demostrat que fent passar aire per 
aquestes crestes es produeixen sons) o simplement com a lluï-
ment (display) o “reclam” entre individus. També s’exposaran 
breument les seves principals característiques anatòmiques i 
la seva variació entre la família dels hadrosaures lambeosau-
rins.

Suport visual: Il·lustració/reconstrucció d’un crani hadrosaure 
amb la seva cresta. En l’esquema s’indicaria que l’aire entraria 
pel nas i recorreria el tub de la cresta.

Suport interactiu: La il.lustració anterior es complamentaria 
amb un reproductor mp3 amb botó i un bafle que permetés 
recrear/escoltar el so que es generaria dins aquestes crestes i 
així “escoltar un crit d’un dinosaure”.

1.3.Pararhabdodon isonensis

Suport material: Maqueta a tamany del dinosaure amb un fons 
il·lustrat del seu entorn

Suport explicatiu: Faristol amb informació general del dino-
saure més conegut de la conca, el Pararhabdodon, amb dades 
sobre la edat en que va viure, les seves mides, el jaciment, 
etc…

1.4. Plafó. Els Hadrosaures: Els dinosaures més abundants 
d’Europa

Contingut:  En aquest apartat es proporcionaran dades numè-
riques sobre la abundància de restes fòssils d’hadrosaures als 
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Pirineus, com per exemple el nombre de jaciments o el núme-
ro d’ossos recuperats fins el moment. En aquest mateix apar-
tat s’explicarà l’origen, formació i importància dels jaciments 
catalogats com a bone beds (llits d’ossos), com el jaciment de 
Basturs i l’Espinau.

Suport visual:  Esquemes/gràfiques/infografies que ajudin a
entendre la quan quantitat de restes fòssils d’hadrosaures 
descoberts a Catalunya. Il·lustració/reconstrucció de la forma-
ció d’un bone bed.

Suport interactiu: Al davant del conjunt d’ossos fòssils disper-
sos, una pantalla tàctil amb un interactiu ha de servir perquè 
el visitant col·loqui virtualment els ossos de l’hadrosaure en la 
posició correcta dins l’esquelet.

1.5 Plafó. Fer-se gran com un Dinosaure

Contingut:  Amb l’ajuda de restes fòssils originals (sèrie de 
fèmurs del jaciment de Basturs Poble) i de forma molt visual 
es pretén mostrar com era el creixement d’un hadrosaure. 
S’explicarà que les cries d’aquests dinosaures creixien molt 
més ràpid que els rèptils actuals (p.ex. cocodrils), però no tant 
com els ocells. Tot i així adquirien la mida adulta en pocs anys 
i podien continuar creixent tota la seva vida.

Suport visual: Gràfica/Infografia d’una corba de creixement 
d’hadrosaures, i comparativa amb un creixement típic de rèptil 
i ocell. 

Elements expositius: Restes fòssils originals (sèrie de fèmurs 
del jaciment de Basturs Poble) sobre la gràfica de creixement.

1.6. Plafó. L’alimentació

Contingut:  Breu explicació sobre les característiques de la 
boca (principalment ossos dentaris fossilitzats) dels hadro-
saures i la seva relació amb l’alimentació d’aquests animals. 
S’indicarà que les dents d’aquest dinosaures tenien unes peti-
tes serretes a cada marge que servien per tallar les fulles 

tendres i que, a més a més, els hadrosaures presenten un me-
canisme únic de masticació que els permetia processar millor 
la vegetació (fet que comportava una avantatge en una compe-
tició pels aliments).

Suport audiovisual: Es proposa la incorporació d’un audiovi-
sual on s’observi, a partir d’una recreació virtual, els singular 
sistema masticatori dels hadrosaures.

Elements expositius: Amb el suport de diversos dentaris fòs-
sils trobats a la Conca de Tremp s’ensenyarà que els hadro-
saures disposaven d’una “bateria de dents” quasi infinita. 

1.7.Plafó. Com eren els ramats?

Contingut: Mitjançant elements fòssils de diversos jaciments, 
principalment del de Basturs Poble, es vol explicar com eren 
les estructures grupals, els ramats, dels hadrosaures que van
viure a la Conca de Tremp fa 70 milions d’anys. En aquest 
apartat s’agafarà com a exemple de “ramat” l’acumulació del 
jaciment de Basturs Poble i es destacarà l’abundància de res-
tes d’individus juvenils i la quasi inexistència de restes de cries 
i adults. S’explicaran les possibles interpretacions d’aquestes 
observacions i com lliga això amb la vida dels hadrosaures.

Suport visual: Gràfica/Infografia de la corba de població tipus 
dels hadrosaures europeus amb possible complementació de 
siluetes dels diferents “grups demogràfics” (cries, juvenils, 
subadults, adults).

Elements expositius: Fòssils de fèmurs de diversos jaciments, 
principalment del de Basturs Poble.

1.8. Adynomosaurus arcanus 

Contingut: Informació general de l’hadrosaure més gran des-
cobert a tot Europa, l’Adynomosaurus, amb dades sobre l’edat 
en que va viure, la seva mida, el jaciment, etc…

Elements expositius: Fòssil d’una pota d’Adynomosaurus arcanus 
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1.9. Plafó. Histologia: el secret que guarden els ossos

Contingut: En aquest apartat s’explicarà les idees bàsiques 
que hi ha darrere l’estudi de l’estructura microscòpica dels 
ossos. S’indicaran les principals estructures que es poden 
observar en un tall histològic de dinosaures i quina informa-
ció proporciona cada una d’elles (per exemple l’edat). Com a 
exemple pràctic s’il.lustraran els casos de Basturs Poble o del 
Pararhabdodon.

Suport visual: Imatge de gran format d’un tall histològic dels 
hadrosaures de Basturs-Poble. Il·lustració/infografia compa-
rant les estructures d’un tall histològic d’os d’hadrosaure i un 
tronc d’arbre, remarcant els anells de creixement.

1.10. El misteri dels hadrosaures nans

Contingut: Fins ara el visitant ha vist com són els hadrosaure 
que vivien al Europa fa milions d’anys, les seves característi-
ques, les dimensions, les poblacions, però es vol incidir en les
preguntes que encara estan per respondre com les restes 
fòssils d’un hadrosaure de petites dimensions, la histologia del 
qual ens diu que es tracta d’un adult. Què està passant? Com 
és possible aquest fenomen? En aquest punt es proporciona-
ran nocions del concepte “Insularitat”.

Suport material: Fòssil d’una pota d’un hadrosaure nan 

1.11. Plafó. Rere les passes dels hadrosaures

Contingut: en aquest apartat es pretén proporcionar informa-
ció bàsica per 

1) aprendre com són les petjades deixades pels hadrosau-
res i quina informació se’n pot extreure. Explicar que hi

 ha formes diferents segons si són dels peus o de les 
mans.

2) veure de quina manera s’han pogut conservar les petja-
des (com a petjada autèntica o com a reompliment) i a 
quins indrets. Amb l’ajuda de fòssils reals s’explicaran 

conceptes de tafonomia/preservació i els conceptes de 
petjades en 2D i petjades en 3D. 

Suport visual: Esquema/infografia de la forma i caràcters 
d’una petjada, tipus de conservació i formació d’una petjada en 
3D i el seu reompliment.

Suport material: Vinculació de la informació del panell amb 
els diferents rastres que hi ha pintats pels carrers d’Isona, 
amb vinil al terra estenent l’ exhibició més enllà de les parets 
físiques del museu.
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ESPAI 2
Tema: ELS TITANOSAURES: ELS HERBÍVORS MÉS GROSSOS

Objectiu: Explicar les principals característiques que defi-
neixen aquest grup de dinosaures gegantins. Mostrar la diver-
sitat i abundància de titanosaures al pirineu, les seves singula-
ritats i la seva importància a nivell científic

2.1. Plafó. Titanosaures: rèptils titànics

Contingut: En aquest espai s’explicaran les principals caracte-
rístiques dels titanosaures: una breu situació filogenètica (de 
parentiu amb altres dinosaures), de diversitat (quantes formes 
van existir), d’anatomia (trets distintius), de rang temporal 
(quan van viure) i de registre fòssil (on trobem les seves restes).

En síntesi, s’explicarà que els titanosaures són uns dinosaures 
del grup dels sauròpodes, els quals com a classe presenten 
una gran diversitat de formes i dimensions. S’anomenaran al-
guns grups que poden ser coneguts pel gran públic com els 
diplodòcids (gèneres com l’Apatosaurus o el Diplodocus) o el 
famós Brachiosaurus. Es detallarà que els titanosaures són 
l’únic grup de sauròpodes que va viure fins a finals del Cretaci, 
just en el moment de l’extinció. Se n’explicaran generalitats 
corporals i de vida. 

Suport visual: Imatge infogràfica d’un coll de titanosaure, a 
mida real, exposat al llarg de  la paret. En aquest apartat es 
descriuran aspectes sobre l’anatomia del coll dels titanosau-
res, usant l’espècimen d’Orcau-1 com a exemple. S’explicarà 

per què els titanosaures i altres sauròpodes tenien un coll tan 
llarg i quina funció realitzava. Si la il.lustració ho permet, es 
pretén mostrar l’anatomia interna del coll, mostrant com és 
una vèrtebra cervical i com s’articulen, fent especial èmfasi 
amb la seva peculiar estructura de fosses i làmines. Es po-
drà aportar una comparativa, per exemple, amb les vèrtebres 
dels colls de les girafes. Es pararà un especial atenció a les 
costelles cervicals, uns elements de les vèrtebres del coll que 
ajudaven a sostenir-lo. També s’il·lustrarà la distribució dels 
músculs del coll i es representarà un element inèdit pel gran 
públic: els sacs aeris. D’aquesta manera s’introduirà la seva 
funció respiratòria que es detallarà en un altre àmbit, el de les 
vèrtebres dorsals i la caixa toràcica.

Elements expositius: Fòssils de les vèrtebres del coll del tita-
nosaure, peça única i remarcable.

2.2. Plafó. Un cos enorme 

Contingut: en aquest apartat s’explica com era el cos d’un tita-
nosaure. En primer lloc s’explicarà com era una vèrtebra del 
tronc (dorsal), i la seva relació anatòmica amb les costelles 
que conformaven la caixa toràcica. El visitant coneixerà les di-
mensions dels caixa toràcica del titanosaure d’Orcau mitjan-
çant les costelles dorsals, veurà com s’articulen a les vèrte-
bres i descobrirà un element nou: les costelles esternals.

Aquest element servirà per explicar un altre os, la placa es-
ternal, amb qui conformaven la part ventral del tronc. Es 
tracta d’endinsar-nos a l’interior del dinosaure per conèixer 

els espais i volum que ocupaven els òrgans 
interns i també la disposició i anatomia del 
conjunt de la caixa toràcica. L’element cen-
tral de la caixa toràcica, desconegut pels 
visitants fins aleshores, és la presència dels 
sacs aeris que juntament amb els pulmons 
i els altre sacs aeris distribuïts al llarg de la 
columna vertebral (també vist parcialment 
a les vèrtebres del coll) ajudaran a explicar 
com respiraven els titanosaures, un aspecte 
que poca gent coneix. Finalment s’explicarà 
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com s’articulaven i quins eren els ossos que formaven la cintu-
ra escapular (escàpula, coracoide), que és la zona on s’articu-
lava la pota davantera del titanosaure (húmer, radi i ulna). En 
aquest punt s’explicarà el significat de la forma i orientació de 
l’húmer i l’escàpula en la posició del tronc i el coll del titano-
saure.

Suport visual: Il.lustració d’una vertebra dorsal amb la situa-
ció dels sacs aeris. Silueta d’un esquelet de titanosaure amb 
els elements exposats/trobats ressaltats de forma visual.

Elements expositius: Exposició de la columna del tronc i la 
caixa toràcica del titanosaure

2.3. Plafó. El crani dels titanosaures: cossos grans, caps petits

Contingut: En aquest espai s’explicarà com són els cranis dels
titanosaures, i es posarà en valor el crani d’Els Nerets, ja que 
el registre fòssil d’aquest tipus d’elements és molt escàs mun-
dialment. Es presentarà una reconstrucció virtual en 3D de la 
peça, els ossos originals muntats, i una recreació amb la mus-
culatura cranial. Es parlarà de les mides i de la configuració 
del crani per explicar quines adaptacions funcionals comporta-
ria. Finalment, s’explicarà com s’alimentaven (quina quantitat 
de vegetació ingerien diàriament) i de quina manera els tita-
nosaures i altres sauròpodes obtenien l’aliment, com usaven 
aquell crani tan petit per obtenir la vegetació requerida. Es 
proporcionaran detalls de com eren les dents del crani d’Els 
Nerets, amb imatges de microscopi electrònic.

Elements expositius: Reconstrucció tridimensional física del 
crani (esquelet) i cap (“carn”) del titanosaure de Nerets. 

2.4. Audiovisual. Història de la descoberta del dinosaure 
d’Orcau

Contingut: com fou l’insòlit descobriment que donà lloc a l’es-
pècie de titanosaure d’Orcau. Es relataran els primers passos 
dels descobridors a la zona i s’aprofundirà sobre la biografia 

del descobridor, Walter Georg Kühne, i la seva estada de re-
cerca a la conca de Tremp l’any 1955. A continuació es relata-
ran els periples que han viscut els fòssils del titanosaure des 
del seu descobriment i les campanyes que s’han realitzat al 
jaciment. Finalment s’explicarà com es va obtenir una gran 
quantitat d’informació inèdita sobre el descobriment i el seu 
context mitjançant la troballa d’una llibreta del paleontòleg 
descobridor i els arxius històrics del Museo de Ciencias Na-
turales de Madrid. Es disposa d’un bast fons documental amb 
imatges, cartes, manuscrits, i dades de camp per reconstruir 
dia a dia el que fou la troballa del dinosaure d’Orcau.

Recurs:  Audiovisual a base de petits clips passats en loop 
amb imatges extretes del documental que va fer TV3 sobre les 
troballa i extracció del coll del Titanosaure.  

2.5. Faristol.El titanosaure d’Orcau-1

Contingut: S’indicaran les principals característiques del tita-
nosaure d’Orcau-1: nom de l’espècie, grup taxonòmic al qual 
pertany, edat, dimensions, jaciment, descobridor

2.6. Faristol. Potes de nans i de gegants (les potes d’Els Ne-
rets i Les Gavarres)

Contingut: en aquest espai s’explicaran com són i es configu-
ren dues potes davanteres de dos titanosaures ben diferents. 
Per una banda, la diminuta pota d’un titanosaure trobat al 
jaciment d’Els Nerets; per l’altra, l’enorme pota del titanosau-
re de Les Gavarres (el dinosaure més gros conegut fins ara 
al Pirineu). Per aquest darrer exemplar es proporcionarà una 
comparativa de mides amb els titanosaures més grans cone-
guts al món, en una mena de rànquing de mides. La sorpresa 
pel visitant es presentarà quan s’expliqui i es jutifiqui que tots 
dos exemplars són adults i per tant espècies de mides molt 
diferents que van conviure en un moment del Cretaci superior 
de la regió. Aquest aspecte tan sorprenent donarà peu a expli-
car com eren els altres titanosaure que habitaven l’illa, amb 
exemples gràfics de les mides de les altres espècies que es 
coneixen a Espanya i França.
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Suport visual: es proposa una infografia que il·lustri la diferèn-
cia de mides entre els titanosaures, a partir de la mida de les 
extremitats anteriors. També una segona infografia amb els 
titanosaures europeus i una infografia final d’una palmera 
Sabalites a tamany

ESPAI 3
Tema: ELS DEPREDADORS: TERÒPODES I COCODRILS

Objectiu: Explicar les principals característiques d’aquests 
grups minoritaris en restes però interessants pel que fa a les 
seves característiques.

3.1. Plafó. Els oviraptorosaures

Contingut: Explicar les principals característiques d’aquest 
insòlit grup de teròpodes, mancats de dents i amb un crani 
més semblant al dels ocells que al que imaginaríem per un 
dinosaure carnívor. Es detallarà que aquest grup de teròpodes 
és peculiar pel fet que no s’alimenta de carn i té, doncs, una 
dieta possiblement insectívora. Un fet important a destacar és 
l’excepcionalitat de la primera espècie d’oviraptorosaure des-
crita a Europa, a partir d’un os de la pota de darrere, la pri-
mera i única evidència d’aquest grup de dinosaures a Europa! 
També s’explicarà el peculiar creixement d’aquesta espècie i la 
seva distribució paleogeogràfica.

Suport visual: infografia del crani i l’esquelet d’aquest grup 
de dinosaures (oviraptorosaures, “lladres d’ous”), amb indica-
ció de la manca de dents, els ossos del peu, i la presència de 
plomes conrint el cos. Gràfic sobre el creixement de l’espècie 
autòctona.

Suport material: Cartel·les amb el nom del fòssil i de l’espè-
cie, grup al qual pertany, jaciment, any de troballa.

3.2. Plafó. Els abelisàurids

Contingut: Característiques d’aquest grup de grans dinosaures 
carnívors, incloent les seves relacions de parentiu, la seva dis-
tribució geogràfica, i el seu escàs registre fòssil a Europa. Es 
farà èmfasi en la forma i funció de les seves dents (elements 
fòssils exposats) i el rol que aquests dinosaures desenvolu-
paven en l’ecosistema. Es tracta dels dinosaures carnívors de 
talla més grossa que van existir al Pirineu fa 70 milions d’anys. 
En tant que depredadors actius, se n’han descobert les seves 
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empremtes.

Suport visual: infografia del crani i l’esquelet, amb especial 
destacat en la dentició. Esquema del peu d’un abelisàurid que 
acompanyi el fòssils de la petjada i esquema d’estimació de 
mida de l’exemplar a partir de l’empremta.

Suports materials: Cartel·les amb el nom dels fòssils (dents i 
petjada), jaciment, edat. Detalls a observar en cada cas.

3.3.Plafó. Els dromeosaures

Contingut: en primer lloc, es presentaran les principals carac-
terístiques d’aquests petits teròpodes carnívors (relacions de 
parentiu, mides). En segon lloc, s’exposarà breument el regis-
tre fòssil a la regió i es comentarà el seu possible carronye-
risme. A partir d’aquí s’usaran les dents fòssils per explicar 
detalls del mode d’obtenció de l’aliment (tipus de mossegada). 
Finalment, s’especificarà la seva característica més singular: 
ser el grup de dinosaures més estretament emparentats amb 
les aus. Així, s’explicarà la relació de parentiu amb els ocells 
i es detallaran els principals caràcters anatòmics (ossos, plo-
mes, etc.) que ho justifiquen.

Suport visual: Infografia sobre la manera que aquests dino-
saures obtenien l’aliment, i la informació que se n’ha obtingut 
a partir de la forma i estructura de les dents.

Suports materials: Per a cada dent ex-
posada, amb lupa que ampliï les àrees a 
destacar (marges serrats).

Elements expositius: esquelet d’un dromeosaure tipus (Veloci-
raptor) a mida real on es podran observar els caràcters com-
partits amb les aus. També el crani i les dents serrades. 

3.4. Plafó. Els Cocodrils: parents llunyans dels Dinosaures. 

Contingut: Sovint es cau en l’error de creure que els cocodrils 
són els representants actuals dels dinosaures. En aquest 
apartat es donarà una idea aclaridora de quin és el parentiu 
real entre cocodrils i dinosaures. En aquesta secció també 
s’explicaran quantes espècies de cocodrils van conviure amb 
els darrers dinosaures d’Europa i quin era el seu paper en 
l’ecosistema, ja que sembla que algunes espècies podrien ha-
ver fet les funcions de “gran depredador”. Com a exemple de 
cocodril de finals del Cretaci es pretén exposar les restes de 
Allodaposuchus hulki, el cocodril musculós i amb bona oïda de 
la Conca de Tremp.

Suport visual: Esquema d’arbre filogenètic que mostri el “pa-
rentiu” entre cocodrils i dinosaures. Infografia amb siluetes 
dels diversos grups/espècies de cocodrils descoberts al sud 
d’Europa. Il.lustració/reconstrucció gràfica d’Allodaposuchus 
hulki.

Suport materials: Vinil al terra trepitjable amb la ramificació 
de les diferents espècies de dinosaures amb suport gràfic.
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OBJECTIUS

En aquesta planta es farà un discurs més centrat en l’entorn 
de la Conca Dellà, més com a espai d’informació i divulgació 
que com a museu. El dividirem en tres apartats:

Espai A. La vinya i el vi

Contingut: Aprofitant l’existència del trull es faria una petita 
història del conreu de la vinya a la comarca fins la seva pràc-
tica desaparició i des de fa pocs anys un rebrotament del seu 
conreu amb l’aparició de petits cellers que han tornat a posar 
la vinya en el paisatge de la Conca.

Suport visual: Fotografies antigues del paisatge de la vinya i de 
l’actualitat contrastant-les a través d’una infografia explicativa. 
Les fotografies, si se’n trobessin moltes, es podrien passar en 
un monitor amb loop.

Suports materials: El trull en sí ja és un material que ens situa 
en el que s’explica, així com es podrien trobar alguns objectes 
a tenir en compte, protadores maces de piar, barrals, etc

Espai B. El medi natural

Contingut: La conca de Tremp és un espai geològicament 
molt clarament delimitat, entrant pel sud, port de Comiols, 
ens queda a la dreta, a l’est, la serra del Carreu i el Boumort; 
a l’esquerra, a l’oest, el Montsec de Rúbies i la serra de Sant 
Gervàs, finalment al nord Collegats, totes aquestes muntanyes  
tanquen aquesta conca conformant un espai natural singular 
del que explicarem la fauna, flora, agricultura, geologia, el 
Geoparc, és a dir tot el que conforma el medi natural en sí.

Suport visual: Grans fotos que ocupin tot el plafó de cada un 
dels apartats en que dividirem l’explicació del medi natural, 
per sobre aquests plafons un anell fotogràfic ens ensenyarà 
l’skyline de la conca

Espai C. El patrimoni cultural

Contingut: El Pallars Jussà en general i la Conca Dellà  en par-
ticular tenen un ric patrimoni cultural que s’anirà mostrant: 
esglésies romàniques, castells medievals, pobles amurallats, 
trinxeres i casamates de la guerra civil, etc. i que són testimoni 
de la història de la comarca.

Suport material: Una gran taula interactiva ens ajudarà a vi-
sualitzar tot aquest patrimoni, ja sigui individualment com 
col·lectivament a través de rutes ja marcades. La taula ha de 
ser un element creatiu, didàctic i a la vegada amb una imatge 
gràfica potent.

RECURSOS  MUSEOGRÀFICS
Planta  baixa
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OBJECTIUS

L’objectiu d’aquesta audioguia és fer més proper el contingut 
material del museu, i anar una mica més enllà del que veiem 
directament ja sigui amb realitat augmentada, detalls o visions 
diferents.

Contingut: L’audioguia és descarregable a través d’un accés 
directe i codi QR  que ens permet recollir dades dels visitants, 
la seva procedència, el temps que necessita per a fer el reco-
rregut, el número de visites realitzades, els idiomes utilitzats...

Suport materials: A partir de qualsevol smartphone, tauleta o 
ordinador es pot fer la descàrrega a través d’un codi QR únic i 
intransferible que permet a l’usuari la descàrrega de l’app al 
seu aparell.

Suport visual: Una imatge potent, d’acord amb la gràfica del 
museu on es pt consultar crèdits, veure clips audiovisuals, 
realitat augmentada, visió 360º, geolocalització, contactes en 
xarxes socials i espai d’opinió

RECURSOS  MUSEOGRÀFICS
Audioguia

Pistes geolocalitzades Xarxes socials

Audiovisuals Realitat augmentada

Opina
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VISUALITZACIÓ 
DE LA PROPOSTA
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“Bosc de làpides 
sobre peanya

AUDIOVISUAL

PRIMER CONTACTE AMB ROMA

VIDA PÚBLICA

LA FUNDACIÓ D’AESO

ELS CONFINS DE L’IMPERI

NAIXEMENT D’UN NOU MÓN

Audiovisual amb animació 
a vista d’ocell del món 
romà a la Conca Dellà

Construcció de paret de 
fusta per a separar l’au-
diovisual de la resta de 
l’exposició

Cortina de separació de 
l’audiovisual

Plafó amb vitrina amb les 
peces íberes i les primeres 
romanes

Plafó amb vitrina

Peanya central amb les 
peces de l’àmbit

Peanya central amb 
les peces de l’àmbit

Plafó explicatiu de l’àmbit

Plafó explicatiu 
de l’àmbit

Plafó explicatiu 
de l’àmbit

Projecció mapping 
sobre la làpida

Projecció mapping 
sobre la làpida

ESPAI AUDIOVISUAL

PRIMER CONTACTE 
AMB ROMA

FUNDACIÓ D’AESO

VIDA PÚBLICA

CONFINS DE L’IMPERI

EL NAIXEMENT D’UN 
NOU MÓN

Projector amb bafles

Pantalla
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ESPAI HADROSAURES

ESPAI AUDIOVISUAL

ESPAI COCODRILS

ESPAI 
CARNÍVORS/AUS

Reproducció a tamany
Pararhabdodon Isonensis

Característiques del
Pararhabdodon Isonensis

Un cap amb cresta
Explicació del crani i 
reproducció del so que emitien

Interactiu
Puzzle dels fòssils

Origen i característiques
L’arbre familiar

Origen i característiques
Mapamundi

L’alimentació

Una acumulació única

El creixement

Un ramat singular

Pota Adynomosaure Arcanus

Pota “dwarl”

Vinil trepitjable al terra 
per a anar situant les 
difents espècies

Les petjades

Histiologia

Els cocodrils
Dromeosaures

Oviraptosaures/Abelisàurids

Reproducció a 
tamany d’un
Velociraptor

Audiovisual sobre els 
dinosaures del Pirineu 
amb especial èmfasi 
en la Conca Dellà

Paret de separació 
entre l’audiovisual i 
l’exposició permanent

Plafó explicatiu audiovisual

Projector amb bafles

Pantalla

So de l’hadrosaure

ENTRADA BAIXANT 
PER LES ESCALES

AUDIOVISUAL

DRAMEOSAURES

CARNÍVORS/AUS

COCODRILS

# Planta 1# Espai dinosaures # escala 1:100 #
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La vinya i el vi

L’entorn natural

Patrimoni cultural

# Planta 0 # Espai entorn # escala 1:100 #

ESPAIS NATURALS

EL VI I LA VINYA

PATRIMONI CULTURAL

Taula tàctil
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PROPOSTA GRÀFICA
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SISTEMA GRÀFIC

Per a aconseguir construir una identitat general i els seus sub-
sistemes particulars, ho farem a través dels següents recursos:

Tipografies: Dues families tipogràfiques que es refereixin a cada 
exposició, però que en conjunt funcionin com a la fusió d’ambós 
mons.

Fotografies: Recurs de retall d’imatges de les peces exposades, a 
més a més d’imatges de la localització o il·lustracions.

Paletes Cromàtiques: Per a aquesta identitat i els seus sub-
sistemes farem ús de paletes que representin cada exposició, 
funcionant també de manera conjunta per a parlar de l’exposició 
com a totalitat.

Composició i convivència de Tipografia / Imatge: Aquest recurs 
serà el sistema de creació de continguts visuals per a les peces de 
comunicació de la mostra.

TIPOGRAFIES

Farem ús de 2 tipografies de diferent naturalesa, però que comparteixen 
proporció i configuració.

Cada tipografia té un caràcter associat al tema al que correspon.

Per als romans, seleccionem una tipografia actual inspirada en la 
columna trajana i les inscripcions en pedra, que visualment ens evoquen 
l’època de la qual provenen. En el cas dels dinosaures, la tipografia és 
una sans serif que evoca un to més simple i versàtil, de trets geomètrics 
que resulten més primitius i bàsics en la seva configuració, aportant 
semànticament el pes i mida en la composició.

PROPOSTA DE GRAFISME

ROMANS

PORTRAIT
LIGHT
REGULAR
BOLD

LIGHT
REGULAR
BOLD

CIRCULAR
DINOSAURES
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A l’utilitzar-les en conjunt, generen un diàlef que ens parla en un to 
formal però accessible, apel·lant a la importància del patrimoni històric 
per a la seva valoració en el present i futur.

PROPOSTA DE GRAFISME
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PROPOSTA D’APLICACIÓ GRÀFICA
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NOVA PALETA CROMÀTICA

Farem ús d’una paleta cromàtica general per a referir-nos a la 
gràfica  del museu en la seva totalitat.

Al mateix temps, desenvoluparem una paleta cromàtica per a 
cada àmbit (romans-dinosaures), mantenint paràmetres i valors 
cromàtics. 

PROPOSTA DE GRAFISME

PANTONE 31-5 C PANTONE P 136-15 CPANTONE 28-7 C PANTONE 335 C

PANTONE P 18-1 C PANTONE P 18-1 CPANTONE P 26-1 C PANTONE P 142-4 C

BLACK

WHITE

ROMANS

GENERAL

DINOSAURES
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PROPOSTA DE GRAFISME

PANTONE 31-5 C PANTONE 136-15 C

PANTONE P 18-1 C PANTONE P 142-4 C
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COMPOSICIÓ

Mitjançant els recursos escollits a nivell de tipografia, composició, 
imatge i paleta cromàtica, es desevolupen les diferents peces de 
l’exposició. En primer lloc presentem diferents formats i dissenys 
per als cartells, seguits de banderoles, cartel·les i plafons.

Els dissenys es desenvolupen a través del sistema gràfic escollit: 
primerament es generen les peces amb la nova imatge genèrica 
del museu, i a continuació les dues gràfiques per separat de 
Romans i Dinosaures.

La gràfica es desenvolupa amb diferents frases que fan referència 
a l’experiència a través del temps que ofereix el museu. Entre 
elles: “Un viatge en el temps cap a l’era dels Romans i Dinosaures” 
i “Un viatge 2.000/65 milions d’anys enrere”, entre d’altres.

PROPOSTA DE GRAFISME

Cartells generals

Banderola
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PROPOSTA DE GRAFISME

LÀPIDA DE LUCI
EMILI PATERN

ISONA, LLOC IMPRECÍS
SEGLE II D.C.
PEDRA GRAVADA

ARA ROMANA

ISONA, LLOC IMPRECÍS
SEGLE III D.C.
PEDRA CALCÀRIA, TALLA

VÈRTEBRA 
DORSAL

COLL
ARTICULAT

Longitud 30 cm
Amplada 105 cm
Alçada 60 cm

Longitud 530 cm
Amplada 100 cm

Cartel·les peces
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PROPOSTA DE GRAFISME

COLL
ARTICULAT

VÈRTEBRA 
DORSAL

ARA ROMANA LÀPIDA DE LUCI
EMILI PATERN

Longitud 530 cm
Amplada 100 cm

Longitud 30 cm
Amplada 105 cm
Alçada 60 cm

Isona, lloc imprecís
Segle III d.C.
Pedra calcària, talla

Isona, lloc imprecís
Segle II d.C.
Pedra GRAVADA

Mus la pultum lin Etris, urbiItatam 
diis num ius fatia vemum viricis 
adhuitam denterra te, inatrio, ut que 
medo, nora, C. Serum inatque quem 
finces et, nonsimi ssoltum etors mus 
sena, que pula noximus   

Mus la pultum lin Etris, urbiItatam 
diis num ius fatia vemum viricis 
adhuitam denterra te, inatrio, ut que 
medo, nora, C. Serum inatque quem 
finces et, nonsimi ssoltum etors mus 

Sat anu mo porum nu vis comnest? 
An vidiem essupictus es vivit.

Mus la pultum lin Etris, urbiItatam 
diis num ius fatia vemum viricis 
adhuitam denterra te, inatrio, ut que 
medo, nora, C. Serum inatque quem 
finces et, nonsimi ssoltum etors mus 

Mus la pultum lin Etris, urbiItatam 
diis num ius fatia vemum viricis 
adhuitam denterra te, inatrio, ut que 
medo, nora, C. Serum inatque quem 
finces et, nonsimi ssoltum etors mus 

Cartel·les explicatives
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PROPOSTA DE GRAFISME

COM EREN 
ELS RAMATS ?

UN CAP AMB CRESTA L’ALIMENTACIÓ

Mus la pultum lin Etris, urbiItatam diis num ius fatia vemum 
viricis adhuitam denterra te, inatrio, ut que medo, nora, C. 
Serum inatque quem finces et, nonsimi ssoltum etors mus 

Sat anu mo porum nu vis comnest? An vidiem 
essupictus es vivit.

Essupictus es vivit.Mus cre in tus ina di cavenat odiistr opordi 
sedit nos horum ocus. Hebussi dienihi linatus, nosuspio, qui 
fex nonsua L. Mae a octastiensus inte a nirmium co nostreh 
ebatum veri praes adhuiteate estientus; hos praeces locaesil 
huiderficon venatro iae propteresse, co culicta nunumer 
entiam atorbeffre, sentur. Forum supicae dena, consignatum 
nihilin vendeatuid cerfin patervis cienatus, clereissa ne re, Ti. 
Ulesignatum nonsinum avem ac reis? queritum iam il tantum,

Mus la pultum lin Etris, urbiItatam diis num 
ius fatia vemum viricis adhuitam denterra te, 
inatrio, ut que medo, nora, C. Serum inatque 
quem finces et, nonsimi ssoltum etors mus 

Sat anu mo porum nu vis comnest? An vidiem 
essupictus es vivit.

Plafons planta 1_Dinosaures



PLANTA 2
ROMANS A ISONA

Càrrecs públics:  

Núm. fitxa: 3.3.4              
Nom de l’objecte: làpida de Marc Porci Càtul 
Procedència: Isona 
Sigla: XX 
Caixa magatzem: exposat al Museu de la Conca Dellà (dipòsit de 
l’IEI) 
Datació: segle II dC   
Mesures: 70,5 x 95 x 7,5 
Matèria/Tècnica: pedra gravada  
Conservació/Restauració: restaurada 
 

Núm. fitxa: 3.3.5              
Nom de l’objecte: pedestal dedicat a la Quint Fabi Matern 
Procedència: Isona 
Sigla: XX 
Caixa magatzem: Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona (referenciada 
com a 9554). 
Datació: segle II dC   
Mesures: 89 x 57,5 x 57 
Matèria/Tècnica: pedra gravada  
Conservació/Restauració:  

 

Núm. fitxa: 3.3.6              
Nom de l’objecte: pedestal dedicat a la Marc Licini Celtíber 
Procedència: Isona 
Sigla: XX 
Caixa magatzem: Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona (referenciada 
com a 7562). 
Datació: segle II dC   
Mesures: 92 x 55 x 53 
Matèria/Tècnica: pedra gravada  
 
 
 
 
Núm. fitxa: 3.3.7              
Nom de l’objecte: pedestal dedicat a la Marc Licini Celtíber 2 
Procedència: Isona 
Sigla: XX 
Caixa magatzem: Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona (referenciada 
com a 7562). 
Datació: segle II dC   
Mesures: 94 x 62 x 58 
Matèria/Tècnica: pedra gravada  
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El discurs museogràfic d’aquesta planta comença accedint per 
l’ascensor des de la planta baixa i entrant a l’àmbit de l’audio-
visual separat de la resta de l’exposició per un cortinatge mig 
obert, al seu interior constructivament només hi ha 3 bancs 
de fusta DM amb sòcol refós i lacats i penjar el projector i la 
pantalla.  Al sortir de l’audiovisual trobem una gran paret de 
DM preparada per lacar “in situ”amb una porta amb pany que 
dona accés a l’nterior per accedir de manera fàcil a la vitrina 
correguda de de 535 cm.amb porta trassera, aquest mateix 
patró es repeteix a la vitrina de final d’àmbit encara que amb 
mides més petites.

La resta de la planta està ocupada pels 3 àmbits restants re-
coneguts amb un gran plafó explicatiu de cada un d’ells de 
200x200cm amb un plafó gràfic sobre una planxa de DM amb 
solapa tot ell lacat. Centrades a l’espai i defugint les parets les 
peces exposades aniran sobre peanyes reforçades en algun 
cas degut al pes de les peces, i en altres casos de peces més 
petites aniran protegides per una campana de vidre laminar 
amb forats a la seva part baixa per entrar-hi un cargol de se-
guretat a una rosca embotida a la peanya. Les cartel·les aniran 
sobre la peanya mateixa.

L’espai guanyat a Can Serra passant la nova passarel·la servirà 
per a documentar i ensenyar les troballes provinents de Vil·la 
Llorís, excavacions que no han de começar abans de la tardor, 
per la qual cosa queda en suspens a l’espera d’aquestes, ja 
que també hi ha previst una reconstrucció 3D i altres elements 
que poden reforçar la museografia d’aquest espai.

La il·luminació serà zenital amb carrils electrificats dimme-
ritzables i en el cas de les vitrines corregudes per tires de led 
dimmeritzats.

El terra serà de linòleum d’un mateix to i les parets es pinta-
ran d’un color semblant a terracota i la fusteria dels balcons 
s’amagarà amb una cortina tipus helio-screen d’un color neu-
tre agrisat igual que el sostre

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Espai Romans. Planta  2

3.4. Els confins de l’Imperi. Recursos materials: 

Làpides de militars. 

Núm. fitxa: 3.4.1              
Nom de l’objecte: làpida de Luci Emili Patern 
Procedència: Isona 
Sigla: XX 
Caixa magatzem: Original exposat al MAC Barcelona, rèplica al Museu de la Conca 
Dellà 
Datació: segle II dC   
Mesures: 91 x 57,5 x 46,5 
Matèria/Tècnica: pedra gravada  
Conservació/Restauració: restaurada 
 

 
Núm. fitxa: 3.4.2              
Nom de l’objecte: làpida de Marc Emili Fratern 
Procedència: Isona 
Sigla: XX 
Caixa magatzem: Original exposat al MAC Barcelona (referència 7547), rèplica al 
Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II dC   
Mesures: 85 x 59 x 50 
Matèria/Tècnica: pedra gravada  
Conservació/Restauració: restaurada 
 

Núm. fitxa: 3.4.3              
Nom de l’objecte: làpida de Luci Emili Patern 
Procedència: Isona 
Sigla: XX 
Caixa magatzem: exposat al Museu de la Conca Dellà (dipòsit de l’IEI) 
Datació: segle II dC   
Mesures: 29,2 x 35,6 x 18 
Matèria/Tècnica: pedra gravada  
Conservació/Restauració: restaurada 
 
 
Núm. fitxa: 3.4.4              
Nom de l’objecte: pedestal dedicat a Gai Antoni 
Verecund 
Procedència: Isona 
Sigla: XX 
Caixa magatzem: Museu de l’IEI (referenciada com a L12). 
Datació: segle II dC   
Mesures: 95 x 50 x 48 
Matèria/Tècnica: pedra gravada  
Conservació/Restauració:  
Associar al fragment dels Antonii de la dreta?  

2.2. Escena domèstica d’època ibèrica. Recursos materials: 

Ceràmica ibèrica de cuina i rebost: 

 
Núm. fitxa: 2.2.1              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1019-3 
Caixa magatzem: 209 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 26 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 

 
 

Núm. fitxa: 2.2.2              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1094-1 
Caixa magatzem: Tria 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 
 

 
 
Núm. fitxa: 2.2.3              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1291-1 
Caixa magatzem: 251 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

Núm. fitxa: 2.2.4             
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1198-1 
Caixa magatzem: 255 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 14 cm, alçada 17 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
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“Bosc de làpides 
sobre peanya

AUDIOVISUAL

PRIMER CONTACTE AMB ROMA

VIDA PÚBLICA

LA FUNDACIÓ D’AESO

ELS CONFINS DE L’IMPERI

NAIXEMENT D’UN NOU MÓN

Audiovisual amb animació 
a vista d’ocell del món 
romà a la Conca Dellà

Construcció de paret de 
fusta per a separar l’au-
diovisual de la resta de 
l’exposició

Cortina de separació de 
l’audiovisual

Plafó amb vitrina amb les 
peces íberes i les primeres 
romanes

Plafó amb vitrina

Peanya central amb les 
peces de l’àmbit

Peanya central amb 
les peces de l’àmbit

Plafó explicatiu de l’àmbit

Plafó explicatiu 
de l’àmbit

Plafó explicatiu 
de l’àmbit

Projecció mapping 
sobre la làpida

Projecció mapping 
sobre la làpida

ESPAI AUDIOVISUAL

PRIMER CONTACTE 
AMB ROMA

FUNDACIÓ D’AESO

VIDA PÚBLICA

CONFINS DE L’IMPERI

EL NAIXEMENT D’UN 
NOU MÓN

Projector amb bafles

Pantalla

Projector amb bafles
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CONFINS DE L’IMPERI

EL NAIXEMENT D’UN 
NOU MÓN

Projecció mapping 
sobre la làpida

Projecció mapping 
sobre la làpida

Projector amb bafles

Pantalla projecció

FUNDACIÓ D’AESO

VIDA PÚBLICA
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2.2. Escena domèstica d’època ibèrica. Recursos materials: 

Ceràmica ibèrica de cuina i rebost: 

 
Núm. fitxa: 2.2.1              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1019-3 
Caixa magatzem: 209 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 26 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 

 
 

Núm. fitxa: 2.2.2              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1094-1 
Caixa magatzem: Tria 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 
 

 
 
Núm. fitxa: 2.2.3              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1291-1 
Caixa magatzem: 251 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

Núm. fitxa: 2.2.4             
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1198-1 
Caixa magatzem: 255 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 14 cm, alçada 17 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
  

2.2. Escena domèstica d’època ibèrica. Recursos materials: 

Ceràmica ibèrica de cuina i rebost: 

 
Núm. fitxa: 2.2.1              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1019-3 
Caixa magatzem: 209 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 26 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 

 
 

Núm. fitxa: 2.2.2              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1094-1 
Caixa magatzem: Tria 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 
 

 
 
Núm. fitxa: 2.2.3              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1291-1 
Caixa magatzem: 251 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

Núm. fitxa: 2.2.4             
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1198-1 
Caixa magatzem: 255 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 14 cm, alçada 17 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
  

2.2. Escena domèstica d’època ibèrica. Recursos materials: 

Ceràmica ibèrica de cuina i rebost: 

 
Núm. fitxa: 2.2.1              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1019-3 
Caixa magatzem: 209 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 26 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 

 
 

Núm. fitxa: 2.2.2              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1094-1 
Caixa magatzem: Tria 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 
 

 
 
Núm. fitxa: 2.2.3              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1291-1 
Caixa magatzem: 251 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

Núm. fitxa: 2.2.4             
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1198-1 
Caixa magatzem: 255 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 14 cm, alçada 17 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
  

2.2. Escena domèstica d’època ibèrica. Recursos materials: 

Ceràmica ibèrica de cuina i rebost: 

 
Núm. fitxa: 2.2.1              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1019-3 
Caixa magatzem: 209 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 26 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 

 
 

Núm. fitxa: 2.2.2              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1094-1 
Caixa magatzem: Tria 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2017 
 
 

 
 
Núm. fitxa: 2.2.3              
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1291-1 
Caixa magatzem: 251 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 22 cm, alçada 24 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

Núm. fitxa: 2.2.4             
Nom de l’objecte: Urna ibèrica feta a mà 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1198-1 
Caixa magatzem: 255 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 14 cm, alçada 17 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a mà 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
  

 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.5             
Nom de l’objecte: Sítula (galleda) ibèrica 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1288-1 
Caixa magatzem: 250 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 34 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 

 

Ceràmica ibèrica de taula: 

Núm. fitxa: 2.2.6           
Nom de l’objecte: gerreta bitroncocònica grisa de la costa catalana 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 10 cm, alçada 15 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  
 
 

Núm. fitxa: 2.2.7             
Nom de l’objecte: plat fons de ceràmica 
ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la 
Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 25 cm, alçada 14 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Núm. fitxa: 2.2.8             
Nom de l’objecte: fragment de plat fons de ceràmica ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: IJ-2014-2500-1 
Caixa magatzem: 62 
Datació: segles II-I aC  
Mesures: amplada 20 cm, alçada 11 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
 
 
  

 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.5             
Nom de l’objecte: Sítula (galleda) ibèrica 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1288-1 
Caixa magatzem: 250 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 34 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 

 

Ceràmica ibèrica de taula: 

Núm. fitxa: 2.2.6           
Nom de l’objecte: gerreta bitroncocònica grisa de la costa catalana 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 10 cm, alçada 15 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  
 
 

Núm. fitxa: 2.2.7             
Nom de l’objecte: plat fons de ceràmica 
ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la 
Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 25 cm, alçada 14 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Núm. fitxa: 2.2.8             
Nom de l’objecte: fragment de plat fons de ceràmica ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: IJ-2014-2500-1 
Caixa magatzem: 62 
Datació: segles II-I aC  
Mesures: amplada 20 cm, alçada 11 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
 
 
  

 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.5             
Nom de l’objecte: Sítula (galleda) ibèrica 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1288-1 
Caixa magatzem: 250 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 34 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 

 

Ceràmica ibèrica de taula: 

Núm. fitxa: 2.2.6           
Nom de l’objecte: gerreta bitroncocònica grisa de la costa catalana 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 10 cm, alçada 15 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  
 
 

Núm. fitxa: 2.2.7             
Nom de l’objecte: plat fons de ceràmica 
ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la 
Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 25 cm, alçada 14 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Núm. fitxa: 2.2.8             
Nom de l’objecte: fragment de plat fons de ceràmica ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: IJ-2014-2500-1 
Caixa magatzem: 62 
Datació: segles II-I aC  
Mesures: amplada 20 cm, alçada 11 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
 
 
  

 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.5             
Nom de l’objecte: Sítula (galleda) ibèrica 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1288-1 
Caixa magatzem: 250 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 34 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 

 

Ceràmica ibèrica de taula: 

Núm. fitxa: 2.2.6           
Nom de l’objecte: gerreta bitroncocònica grisa de la costa catalana 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 10 cm, alçada 15 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  
 
 

Núm. fitxa: 2.2.7             
Nom de l’objecte: plat fons de ceràmica 
ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la 
Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 25 cm, alçada 14 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Núm. fitxa: 2.2.8             
Nom de l’objecte: fragment de plat fons de ceràmica ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: IJ-2014-2500-1 
Caixa magatzem: 62 
Datació: segles II-I aC  
Mesures: amplada 20 cm, alçada 11 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
 
 
  

 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.5             
Nom de l’objecte: Sítula (galleda) ibèrica 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1288-1 
Caixa magatzem: 250 
Datació: segles III-I aC   
Mesures: diàmetre 26 cm, alçada 34 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 

 

Ceràmica ibèrica de taula: 

Núm. fitxa: 2.2.6           
Nom de l’objecte: gerreta bitroncocònica grisa de la costa catalana 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 10 cm, alçada 15 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  
 
 

Núm. fitxa: 2.2.7             
Nom de l’objecte: plat fons de ceràmica 
ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la 
Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 25 cm, alçada 14 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Núm. fitxa: 2.2.8             
Nom de l’objecte: fragment de plat fons de ceràmica ibèrica pintada 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: IJ-2014-2500-1 
Caixa magatzem: 62 
Datació: segles II-I aC  
Mesures: amplada 20 cm, alçada 11 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
 
 
  

Núm. fitxa: 2.2.9             
Nom de l’objecte: bol de ceràmica ibèrica comuna grisa 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà  
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 12 cm, alçada 10 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
   
Ceràmica de taula importada: 

 

Núm. fitxa: 2.2.10             
Nom de l’objecte: Píxide de ceràmica Campaniana B, forma Lamb. 3 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1249-1 
Caixa magatzem: 232 
Datació: 150-25 aC   
Mesures: diàmetre 8 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.11           
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana B 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle I aC   
Mesures: diàmetre 30 cm, alçada 11 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 

 
Núm. fitxa: 2.2.12             
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana A 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ?? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 15 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Ornaments personatges: 

Núm. fitxa: 2.2.13            
Nom de l’objecte: Penjoll ibèric de pedra 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1019-3 
Caixa magatzem: 213 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 5 cm 
Matèria/Tècnica: pedra polida 
Conservació/Restauració:  
  

Núm. fitxa: 2.2.9             
Nom de l’objecte: bol de ceràmica ibèrica comuna grisa 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà  
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 12 cm, alçada 10 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
   
Ceràmica de taula importada: 

 

Núm. fitxa: 2.2.10             
Nom de l’objecte: Píxide de ceràmica Campaniana B, forma Lamb. 3 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1249-1 
Caixa magatzem: 232 
Datació: 150-25 aC   
Mesures: diàmetre 8 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.11           
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana B 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle I aC   
Mesures: diàmetre 30 cm, alçada 11 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 

 
Núm. fitxa: 2.2.12             
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana A 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ?? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 15 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Ornaments personatges: 

Núm. fitxa: 2.2.13            
Nom de l’objecte: Penjoll ibèric de pedra 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1019-3 
Caixa magatzem: 213 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 5 cm 
Matèria/Tècnica: pedra polida 
Conservació/Restauració:  
  

Núm. fitxa: 2.2.9             
Nom de l’objecte: bol de ceràmica ibèrica comuna grisa 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà  
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 12 cm, alçada 10 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
   
Ceràmica de taula importada: 

 

Núm. fitxa: 2.2.10             
Nom de l’objecte: Píxide de ceràmica Campaniana B, forma Lamb. 3 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1249-1 
Caixa magatzem: 232 
Datació: 150-25 aC   
Mesures: diàmetre 8 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.11           
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana B 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle I aC   
Mesures: diàmetre 30 cm, alçada 11 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 

 
Núm. fitxa: 2.2.12             
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana A 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ?? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 15 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Ornaments personatges: 

Núm. fitxa: 2.2.13            
Nom de l’objecte: Penjoll ibèric de pedra 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1019-3 
Caixa magatzem: 213 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 5 cm 
Matèria/Tècnica: pedra polida 
Conservació/Restauració:  
  

Núm. fitxa: 2.2.9             
Nom de l’objecte: bol de ceràmica ibèrica comuna grisa 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà  
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 12 cm, alçada 10 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
   
Ceràmica de taula importada: 

 

Núm. fitxa: 2.2.10             
Nom de l’objecte: Píxide de ceràmica Campaniana B, forma Lamb. 3 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1249-1 
Caixa magatzem: 232 
Datació: 150-25 aC   
Mesures: diàmetre 8 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.11           
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana B 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle I aC   
Mesures: diàmetre 30 cm, alçada 11 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 

 
Núm. fitxa: 2.2.12             
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana A 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ?? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 15 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Ornaments personatges: 

Núm. fitxa: 2.2.13            
Nom de l’objecte: Penjoll ibèric de pedra 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1019-3 
Caixa magatzem: 213 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 5 cm 
Matèria/Tècnica: pedra polida 
Conservació/Restauració:  
  

Núm. fitxa: 2.2.9             
Nom de l’objecte: bol de ceràmica ibèrica comuna grisa 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà  
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 12 cm, alçada 10 cm 
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: 

 
   
Ceràmica de taula importada: 

 

Núm. fitxa: 2.2.10             
Nom de l’objecte: Píxide de ceràmica Campaniana B, forma Lamb. 3 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’09-1249-1 
Caixa magatzem: 232 
Datació: 150-25 aC   
Mesures: diàmetre 8 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 
 
 

 
Núm. fitxa: 2.2.11           
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana B 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle I aC   
Mesures: diàmetre 30 cm, alçada 11 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració: restauració 2018 

 
Núm. fitxa: 2.2.12             
Nom de l’objecte: Pàtera de ceràmica Campaniana A 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ?? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 15 cm, alçada 5 cm  
Matèria/Tècnica: ceràmica a torn 
Conservació/Restauració:  

Ornaments personatges: 

Núm. fitxa: 2.2.13            
Nom de l’objecte: Penjoll ibèric de pedra 
Procedència: Isona, Serrat dels Espinyers 
Sigla: ISE’96-1019-3 
Caixa magatzem: 213 
Datació: segle II aC   
Mesures: diàmetre 5 cm 
Matèria/Tècnica: pedra polida 
Conservació/Restauració:  
  

Núm. fitxa: 2.2.14            
Nom de l’objecte: Penjoll de bronze amb dos dofins 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ? 
Caixa magatzem: exposada al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segle II aC   
Mesures: 5 cm 
Matèria/Tècnica: bronze fos 
Conservació/Restauració:  

 
S’hi podrien incorporar rèpliques o materials en préstec. 
  

2.3. El campament romà. Recursos materials: 

Núm. fitxa: 2.3.1           
Nom de l’objecte: monedes d’eśo i iltirta 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ?? 
Caixa magatzem: exposades al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segles II i I aC   
Mesures: 3 cm de diàmetre 
Matèria/Tècnica: bronze fos i encunyat 
Conservació/Restauració:  
 

Podem reproduir l’abocador amb àmfores de vi romanes trobades fora muralla de la ciutat ibèrica, 
que posaven de manifest la presència d’un campament romà. En aquest context, se’n poden destacar 
les peces de sota (restes d’àmfora amb inscripcions), exposades al Museu de la Conca Dellà. 
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2.3. El campament romà. Recursos materials: 

Núm. fitxa: 2.3.1           
Nom de l’objecte: monedes d’eśo i iltirta 
Procedència: Isona, muralla 
Sigla: ?? 
Caixa magatzem: exposades al Museu de la Conca Dellà 
Datació: segles II i I aC   
Mesures: 3 cm de diàmetre 
Matèria/Tècnica: bronze fos i encunyat 
Conservació/Restauració:  
 

Podem reproduir l’abocador amb àmfores de vi romanes trobades fora muralla de la ciutat ibèrica, 
que posaven de manifest la presència d’un campament romà. En aquest context, se’n poden destacar 
les peces de sota (restes d’àmfora amb inscripcions), exposades al Museu de la Conca Dellà. 
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associats al 
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del moment

MEDIEVAL

Piocaeli catiam iaederiac-
tum di st? An sederoxima, 
vicae catatui usulus, cer 
untrei peri publin tere tere 
corbitu stracip iemus,An-
demoris. Gerditi, in ad me 
caequam publius, mertus, 
conequod nost alaberum 
me inc facciena, C. Gerbem 
in ia res! Cupplici potandac 
tes tus viverit in rem oc, vit. 
Vocto molibutumed con-
feciem morum optemus, 
sic in nonlocchus obulicam 
pubisque ta, sent, con des-
imum ex maximoven dem 
die intrit estam sides lia? 
Quondam quem opubliu

13 200 97

25

26
6 

310

90
70

e 1:20



PLANTA 1
DINOSAURES A LA CONCA DELLÀ
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El discurs museogràfic d’aquesta planta es comença accedint 
per l’escala descendint de l’espai dels romans a la segona 
planta, inmediatament entrem a l’audiovisual on trobarem els 
mateixos bancs de l’adiovisual dels romans i aquí el tancament 
de l’espai es fa umb una gran cortina de tela tipus “banner” 
amb una obertura de sortida irregular feta amb una baina i un 
perfil interior que rigiditza aquesta obertura.

Entrem a l’exposició pròpiament dita amb tres àmbits ben 
definits. El primer àmbit dedicat als hadrosaures està mar-
cat per la rèplica del Pararhabdodon Isonensis just en sortir 
de l’audiovisual al qual constructivament cal arreglar la base 
i posar-li una il·lustració de fons sobre un suport rígid tipus 
composite per enmarcar la figura del dinosaure, amb un fa-
ristol explicatiu que ens donarà referències de l’espècie. La 
resta d’aquest àmbit s’explicarà amb uns plafons-vitrina de 
ferro negre cru i envernissat que serà la imatge de tot aquest 
espai dedicat als dinosaures, aquests plafons estan compostos 

per un aro de ferro de 2 mm de gruix i 200 cm d’alçada per 25 
cm de fons amb reguladors a la base i una amplada variable 
de 90/120/150 cm segons el tema i amb unes pestanyes a la 
trassera on s’integrarà una fusta de DM de 19 mm  envernissat 
per evitar combaments i amb la gràfica adhesivada i laminada, 
en aquesta trassera de fusta d’insertaran  els suports de les 
peces a exposar i que s’hauran de fer “in situ”. En aquest àm-
bit que és el més extens de l’espai dinosaures ja que també és 
l’espècie amb més troballes a la zona hi ha diferents recursos 
com és un espai sonor amb la reproducció del so del hadro-
saures, un clip audiovisual on es veurà al costat d’uns dentaris 
fòssils com mastegava aquesta espècie, i al costat d’una gran 
quantitat de fòssils de diferents parts de l’animal, hi haurà 
un interactiu per poder situar els fòssils al seu lloc, i a l’es-
pai destinat a l’histiologia i haurà una  comparativa entre el 
creixement d’un òs i el d’un arbre, i finalment davant del plafó 
dedicat a les petjades dels hadrodaures hi haurà en vinil unes 
petjades que vindran de l’exterior fins als fòssils de les petja-
des, una manera de lligar l’exterior on pels diferents carrers 
del poble hi ha unes petjades que et porten fins el museu,

El discurs museogràfic ens portarien ara cap a l’espai dels 
titanosaures situat a l’ampliació del museu, a l’espai s’hi acce-
deix per una plataforma on hi ha un plafó introductori del que 
són i signifiquen els titanosaures; des d’aquesta plataforma 
una mica alçada veiem les peces més espectaculars del mu-
seu, en part raó d’aquesta renovació museogràfica, veurem el 
coll d’Orcau de més de 5 metres de llargada o la pota de Gava-
rres de 1,5 metres d’alçada. Baixant les escales ens trobarem 
d’entrada en crani fòssil confrontat amb una reconstrucció en 
resina d’un cap de titanosaure, cap a la dreta resseguirem les 
restes fòssils del coll aprofitant el suport existent, seguides de 
les parts que unien coll amb el cos i que es posaran de manera 
que faci entenedor l’anatomia d’un titanosaure sobre una taula 
de tub de ferro begre amb una planxa superior, de 3,5x 1 metre 
de mides aproximades i que cldrà redefinir-les  a l’espai ma-
teix comprovant-ho amb els fòssils “in Situ” i els paleotòlegs 
coma supervisors.  A la paret sobre el coll hi haurà una info-
grafia del coll, gràcies a una bona il·lustració reproduïda sobre 
un suport que podria ser composite sobre la paret, per enten-
dre com s’aguantava aquest gran coll, com es movia, etc, Al 
davant dels fòssils del coll i espatlla s’hi posaran uns faristols 

de ferrp negre cru envernissat com tots els elements exposi-
tiu d’aquest espai, que ens donaran la informació concreta de 
les peces exposades. A l’esquerra del crani trobarem la pota 
de les Gaverres amb unaalçada total de més de 3 metres que 
anirà posada dreta amb un suport també de ferro negre i que 
caldrà acabar de definir conjuntament amb els paleontòlegs 
i la peça real. Al seu costat s’exposarà la pota de Nerets com 
a contrast de tamany en animals d’una mateixa edat amb ta-
manys tan diferents, les potes aniràn acompanyades d’una 
il·lustració d’una palmera Sabalites a tamany per explicar 
l’aliment bàsic d’quests gran dinosaures, així com la il·lustra-
ció de la pell d’aquest animal. Un parell de faristols com els 
del coll ens donaran la informació de les troballes i caracterís-
tiques bàsiques. Finalment un projector que llençarà imatges 
generals a manera de clpis sobre la paret del crani ens anirà 
ambientant en la troballa i les característiques d’aquest titano-
saure.

Tot seguit continuem el discurs pujant les escales que haviem 
baixat i retornem passant la passarel·la cap a l’espai dels car-
nívors, on una reconstrucció a tamany d’un velociraptor ens 
donarà la benvinguda, auest espai es configura pels plafons 
fets de tub de ferro de 10x50 mm com sempre de ferro negre 
cru envernissat, en un del quals s’avança un calaix de xapa 
de ferro amb restes fòssils molt petites, algunes de les quals 
acompanyades d’una lupa, el calaix es tapa amb un vidre la-
minar 4+4 de 40 x120 cm  i s’acaba el discurs amb un plafó 
vitrina  igual a l’anterior amb les restes de cocodrils ia mab un 
plafó explicant les caraterístiques  principals d’aquesta espè-
cie en relació a l’entorn geogràfic de la Conca Dellà. Al davant 
d’aquest àmbit hi queda un petit espai que podria ser aprofitat  
com a espai infantil.

En aquest espai hi haurà al terra un vinil amb les diferents 
famílies de dinosaures per entendre d’on provenen les famílies 
de dinosaures que s’expliquen en aquest àmbit i que són les 
més reprentatives de la Conaca Dellà.

La il·luminació serà zenital amb carrils electrificats dimme-
ritzables i el terra serà de linòleum d’un mateix to i les parets 
es pintaran d’un color semblant a terrós que ens recordi que 
totes aquestes restes han estat trobades sota terra.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Espai Dinosaures. Planta  1
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Espai audiovisual # Planta 1# Espai dinosaures # 
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Bancs audiovisual # Planta 1# Espai dinosaures # e 1:10



M
us

eo
gr

afi
a 

M
us

eu
 d

e 
la

 C
on

ca
 D

el
là

 
V

ir
re

in
a  

Plafó explicatiu 
de l’audiovisual

Cortina de tela tipus 
“Banner” amb una 
certa transparència

Baina per a posar 
un llistó de fusta

450

26
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Tancament audiovisual # Planta 1# Espai dinosaures # 
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PARARHABDODON ISONENSIS
Fectampl. Si sente, me tudamdi popublis 

ocus conferorumus moenam temo no. 
Neque quitem nonsum Romnostil cerus, di 

sessolus eo, tam elinatum iam dellabemus, 

nos, firitat nos dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel esequi sed ex es 

doloribus, occum qui dolor ant, que 
nost oditatur apitate cestotatiis es 

Recreació de l’entorn natural 
del Pararhabdodon sobre 
suport rígid

Rèplica existent del Pararhabdodon

Restauració de la base 
de la maqueta

Faristol amb informació 
sobre el Pararhabdodon

450

26
6

Rèplica Pararhabdodon # Planta 1# Espai dinosaures # 
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Origen i característiques
Mapamundi

L’alimentació

Una acumulació única

El creixement

Un ramat singular

Pota Adynomosaure Arcanus

Pota “dwarl”

Vinil trepitjable al terra 
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1.2

Planta de distribució elements museogràfics # Planta 1# Espai dinosaures # 



reguladors

DM hidròfug 
de 19 mm

planxa de ferro negre 
cru i envernissat
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Plafó tipus # Planta 1# Espai dinosaures # e 1:10
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1.1 1.1.2 1.2

1.6 1.7 3.31.9 1.11

1.4 1.5

ORÍGENS DELS HADROSAURES      DIVERSITAT DELS HADROSAURES      UN CAP AMB CRESTA ELS DINOSAURES MÉS ABUNDANTS FER-SE GRAN COM UN DINOSAURE

L’ALIMENTACIÓ I DIETA DELS HADROSAURES

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 
di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel esequi 

sed ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 
di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel esequi 

sed ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 
di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel esequi 

sed ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me 
tudamdi popublis ocus 
conferorumus moenam temo 
no. Neque quitem nonsum 
Romnostil cerus, di sessolus 
eo, tam elinatum iam della-
bemus, nos, firitat nos dic 
terum tem patabit, scesLes-

suntiberat expel esequi sed 
ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 
di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel esequi 

sed ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 
di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel esequi 

sed ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me 
tudamdi popublis ocus con-
ferorumus moenam temo 
no. Neque quitem nonsum 
Romnostil cerus, di sessolus 
eo, tam elinatum iam della-
bemus, nos, firitat nos dic 
terum tem patabit, scesLes-

suntiberat expel esequi sed 
ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es mag-
nat a voluptat que imi, ut 
plique sam quatectem eos-
tiat est accus, omni utectet 
occabor ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 
di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel esequi 

sed ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.
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planxa de ferro negre de 
3  mm i envernissat

planxa de ferro negre de 
10 mm i envernissat

tub de ferro negre cru 
de 40x40 mm

75 70

30

120

30
204 4

Faristol tipus # Planta 1# Espai dinosaures # e 1:10

1.3

3.2

1.8

3.5

3.5.1

3.5.2

1.3

3.6

PARARHABDODON ISONENSIS

UN COS ENORME

ADYNAMOSAURUS ARCANUS

EL TITANOSAURE D’ORCAU

EL TITANOSAURE D’ORCAU

EL TITANOSAURE D’ORCAU

DINOSAURES NANS I GEGANTS

POTES DE  NANS I GEGANTS

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 

di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem paesequi 
sed ex es, , a, est, ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 

di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem paesequi 
sed ex es, , a, est, ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 

di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem paesequi 
sed ex es, , a, est, ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 

di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem paesequi 
sed ex es, , a, est, ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 

di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem paesequi 
sed ex es, , a, est, ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 

di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem paesequi 
sed ex es, , a, est, ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 

di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem paesequi 
sed ex es, , a, est, ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me tudam-
di popublis ocus conferorumus 
moenam temo no. Neque qui-
tem nonsum Romnostil cerus, 

di sessolus eo, tam elinatum 
iam dellabemus, nos, firitat 
nos dic terum tem paesequi 
sed ex es, , a, est, ibuscimus.

Expositor tipus 
Faristol
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DM hidròfug 
de 19 mm

planxa de ferro negre 
cru i envernissat

20
0

40 38

38

20

70

90/120

5

51

1

Plafó amb vitrina tipus # Planta 1# Espai dinosaures # e 1:10

Expositor tipus B
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Fectampl. Si sente, me 
tudamdi popublis ocus 
conferorumus moenam 
temo no. Neque quitem 
nonsum Romnostil 
cerus, di sessolus eo, 
tam elinatum iam della-
bemus, nos, firitat nos 

dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel 
esequi sed ex es dolo-
ribus, occum qui dolor 
ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es 
magnat a voluptat 
que imi, ut plique sam 

Fectampl. Si sente, me 
tudamdi popublis ocus 
conferorumus moenam 
temo no. Neque quitem 
nonsum Romnostil 
cerus, di sessolus eo, 
tam elinatum iam della-
bemus, nos, firitat nos 

dic terum tem patabit, 
scesLessuntiberat expel 
esequi sed ex es dolo-
ribus, occum qui dolor 
ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es 
magnat a voluptat 
que imi, ut plique sam 

Fectampl. Si sente, me 
tudamdi popublis ocus 
conferorumus moenam temo 
no. Neque quitem nonsum 
Romnostil cerus, di sessolus 
eo, tam elinatum iam della-
bemus, nos, firitat nos dic 
terum tem patabit, scesLes-

suntiberat expel esequi sed 
ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me 
tudamdi popublis ocus 
conferorumus moenam temo 
no. Neque quitem nonsum 
Romnostil cerus, di sessolus 
eo, tam elinatum iam della-
bemus, nos, firitat nos dic 
terum tem patabit, scesLes-

suntiberat expel esequi sed 
ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

Fectampl. Si sente, me 
tudamdi popublis ocus 
conferorumus moenam temo 
no. Neque quitem nonsum 
Romnostil cerus, di sessolus 
eo, tam elinatum iam della-
bemus, nos, firitat nos dic 
terum tem patabit, scesLes-

suntiberat expel esequi sed 
ex es doloribus, occum qui 
dolor ant, que nost oditatur 
apitate cestotatiis es magnat 
a voluptat que imi, ut plique 
sam quatectem eostiat est 
accus, omni utectet occabor 
ibuscimus.

ABELISÀURIDS DROMEOSAURES COCODRILS EL CRANI DELS DINOSAURESOVIRAPTOSAURES

200 cm

40
 c

m

Rèplica d’esquelet 
de velociraptor

peanya

Vitrina per als fòssils molt petits 
amb lupes incorporades

40

150 120 120 150

2.1/ 2.2 2.3 2.4   3.3  

	  

Alçats plafó amb vitrina # Planta 1# Espai dinosaures # 
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co
co

dril
ia

th
er

opoda
ornithischia

Vinil sobre el terra trepitjable, 
imprès i amb siluetes  de les 
3 famílies que no s’expliquen 
aquí.

Vinil de les petjades dels 
hadrosures. 
(relació carrer/museu)

e 1:50

HADROSAURIA

TH
Y

R
EO

P
H

O
R

A

ORNITHOPODA

M
A

RG
IN

O

saurischia

Senyalètica de vinil trepitjable # Planta 1# Espai dinosaures # 
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75

92 4 4 4

100

4

4

92

300

92

10
0

planxa de ferro negre de 
2 mm i envernissatamb 
un ple de 40 mm

tub de 40 mm de ferro 
negre envernissat

Moble expositor fòssils del tronc del titanosure # Planta 1# Espai dinosaures 
# 
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Moble suport de la pota del titanosure # Planta 1# Espai dinosaures # 

Estructura de tub de 40x40 mm
base per a suportarla pota de 
les Gavarres.

Mides i suports finals pendent 
dels criteris tècnics i la visió de 
la peça.



PLANTA BAIXA
TERRITORI I ENTORN 
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Accedim a aquest espai baixant per les escales tot havent 
sortit de l’espai dels dinosaures i abans de passar ler la bo-
tiga, es pot preveure de fer visitable aquest espai per a gent 
que només va a veure els jaciment sense agafar entrada del 
museu, ja que aquest espai s’aparta del discurs museogràfic 
històric per abarcar un discurs més de medi natural i etnogrà-
fic donant-nos unes pautes per conèixer el territori.

Aquest espai està dividit en tres parts, d’enrada trobarem una 
taula tàctil amb un contingut més patrimonial, seguirem per 
un altre espai rodó que travessarem pel mig i que d’alguna 
manera seria com entrar per Comiols i sortir per Collegats, 
sobre aquest plafons hi hauria un skyline fotogràfic de les 
muntanyes que conformen la conca de Tremp sobre un suport 
rígid tipus composite, 

Els plafons seran autosuportats fets seguint la tècnica de fer 
una porta amb un llistonat perimetral i aplacat a banda i banda 
per una planxa de DM de 3 mm on s’adhesivarà i laminarà la 
gràfica i on s’explicarà d’una manera molt gràfica la influència 
de la geologia en el poblament, els conreus i l’aprofitament 
dels recursos naturals, la menera com ha influenciat la his-
tòria i ha forjat tradicions i costums arcaterístics de la zona, 
cosa que també ha donat pas a la creació del Geoparc.

Sortint d’aquest espai trobem un trull que forma part de la 
casa i que ens permet fer un petit discurs sobre el vi i la vin-
ya aprofitant la revifalla d’aquest conreu aprofitant el caanvi 
climàtic, potser un element ens ajudaria a conformar aquest 
espai, ja sigui una portadora, un barral o una maça de piar que 
trencaria un espai més discursiu sense elements físics que 
ens sustentin el discurs. Finalment se surt pel mateix camí 
d’anada i passant per la botiga s’arriba a la recepció.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Espai Entorn i Territori. Planta Baixa
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ESPAIS NATURALS

EL VI I LA VINYA

PATRIMONI CULTURAL

# Planta Baixa #Espai Territori #  e 1:100  #
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Plafons amb els 
diferents apartats:
 fauna
 flora
 tradicions
 oficis
 artesania
 etc.   

introducció al medi 
natural de la conca

# Planta Baixa #Espai Territori # 
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skyline  muntayes que 
tanquen la conca

Tus susamet, comnimusa vera 
sequidenda quam, sitaturUdia 
voleseq uistent, consent usaescil 
molorem porror sam vollit 
que eum eum estium exerae 
conem everiberum quamusda 
dias molor sum que dolorporro 
estius simod minus dolupta 
tintis et volore non peliatu 
ribusandita aut utent.
Nem abo. Itatur, omnis 
estiandis alitaturio. Et quam, 
simil evellenet ese et, illatur 
anditiis et eos soles soluptatibus 
et minctur auditaquiam es 
nusamus doluptatur?
Hic tem nonestrunt magnient 
prat ea nonsenda vid quaspidel 
inisi inctotate pores il ipsum 
fugit aliquid excerum sunti aut 
aut dis pre quae acerio ipsunt
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Peces d’unió entre els plafons
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