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RESUM 
 

Aquest  Projecte de  Final de Grau defineix  les obres de  rehabilitació  i  ampliació d’un  edifici 
unifamiliar de dues plantes situat a la Rambla Penedès, número 14, a la població de la Gornal, 
comarca de l’Alt Penedès (Barcelona). 

L’objectiu principal del projecte és  la  rehabilitació de  l’edifici principal,  l’adequació per a ús 
d’habitatge de la planta pis 2 que actualment no és habitable i el condicionament de  la zona 
de posterior de magatzems, tot analitzant la despesa energètica i econòmica de la intervenció i 
de la posterior vida útil de l’edifici.  

Per a la definició de les actuacions es realitza un diagnosi complet de l’estat actual de l’edifici, 
tot estudiant‐ne  les deficiències constructives, estructurals, energètiques  i funcionals. Aquest 
anàlisi  s’inclou  en  el  document  Separata  adjunt  al  projecte  constructiu.  A  partir  de  les 
conclusions de  la diagnosi de  l’estat actual, es defineixen  les actuacions mínimes necessàries 
per al compliment de la normativa actual.  

Posteriorment,  en  el  projecte  constructiu,  s’analitza  i  es modelitza  el  consum  energètic  de 
l’edifici per cadascuna de  les  intervencions proposades per tal de poder avaluar  les solucions 
constructives en funció de les inversions econòmiques de la rehabilitació.   

A  partir  dels  resultats  obtinguts,  es  conclou  que  com més  gran  es  la  inversió  inicial  en  la 
rehabilitació  energètica,  la  despesa  en  energia  durant  la  vida  útil  de  l’edifici  és menor. No 
obstant, aquesta relació no és lineal. A partir d’aquesta relació s’aporten les dades relatives als 
consums energètics i econòmics en cada cas. 

Aquest anàlisi permet obtenir justificadament la solució constructiva més eficient adequada a 
les  necessitats  constructives,  funcionals  i  energètiques  de  l’edifici  tenint  en  compte  les 
possibilitats econòmiques de la inversió inicial i la despesa econòmica en energia durant la vida 
útil de l’edifici.  
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PREFACI 
 

L’ésser  humà  és  l’única  espècie  que  necessita  grans  quantitats  de  recursos  naturals  per  a 
satisfer les seves necessitats.  

Aquestes necessitats s’han incrementat exponencialment des de la revolució industrial, a finals 
del segle XVIII. L’increment ve donat per la demanda de combustibles fòssils, ja sigui carbó, gas 
o  petroli,  necessaris  per  a  fer moure  tota  classe  de maquinària,  base  de  la  indústria  que 
produeix els béns de consum. 

Molts estudis han demostrat que el consum d’aquestes matèries primeres provoca  l’emissió 
de  grans  quantitats  de  gasos  contaminants  que  perjudiquen  l’equilibri  dels  ecosistemes 
existents  degut  a  l’augment  de  concentració  de  gas  efecte  hivernacle,  pluja  àcida, 
desforestació, escalfament global, desertització, capa d’ozó, etc.  

Lluny d’haver‐hi  indicis que aquesta  tendència  canviï, a data d’avui en  l’any 2012, amb una 
població de 7.047.384.000, la població mundial té una previsió de creixement que assolirà els 
8.000 milions de persones  l’any 2020  (*1). Del  total de  la població mundial, només  la Xina 
(1340 milions)  i  la  Índia (1.190 milions) representen un 36 % de  la població mundial. Aquests 
països  en  vies  de  desenvolupament  o  emergents,  així  com  els  que  es  coneixen  com  a 
subdesenvolupats, a la llarga voldran assolir nivells de consum energètics similars als països de 
major consum energètica actuals. 

Aquest creixement comporta un augment de la demanda energètica que el planeta difícilment 
pot assumir  si no es prenen mesures  correctores o de  regulació. Un paràmetre que permet 
avaluar  l’impacte de  l’activitat humana  sobre el  territori és  la petjada ecològica.  La petjada 
ecològica  sintetitza  l’impacte  de  l’activitat  humana  sobre  el  medi  mitjançant  un  valor  de 
superfície, expressant les hectàrees de terreny que són necessàries per proveïr‐nos d’aliments, 
per tenir un habitatge, per desplaçar‐nos i per consumir tot tipus de productes. 

Segons diversos estudis (*2), la petjada ecològica mitjana assumible pel planeta terra és de 2,1 
hectàrees per càpita. Aquest valor es troba molt lluny de la petjada ecològica dels països que 
es  coneixen  com  a  desenvolupats,  assolint  valors  màxims  de  8  hec/hab.  als  Estats  Units 
contrastant amb l’altre extrem, on trobem països com Cuba amb  1,85 hec/hab. 

Per tant,  l’objectiu hauria de ser  l’assoliment d’uns valors d’impacte ambiental molt  inferiors 
als actuals i a la variació de la tendència creixent. D’aquesta premissa se’n pot extreure que el 
desenvolupament no ha d’anar lligat al creixement de l’economia i del consum energètic, sinó 
tot el contrari. El decreixement econòmic ha de ser  la base del desenvolupament sostenible 
que permeti el manteniment dels recursos naturals per a generacions posteriors.  

Aquest objectiu és avui en dia una utopia mentre no trobem la manera de disminuir el consum 
de  recursos  naturals  i  la  regeneració  dels  existents.  En  els  darrers  anys  s’han  dut  a  terme 
intents per assolir compromisos polítics (protocol de Kyoto) dels diferents països per disminuir 
les emissions de CO2 però el resultat avui en dia no és gaire esperançador. Un exemple és que 
la principal economia mundial responsable de la majoria de les emissions com Estats Units no 
s’hi ha volgut comprometre i els països emergents no volen pagar les conseqüències que han 
provocat en la major part els països desenvolupats. 
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Tot  i  això,  en molts  pocs  aspectes  de  la  nostra  societat,  es  fa  palesa  avui  en  dia  aquesta 
problemàtica. El planeta terra és gestionat pels éssers humans i aquest es mou principalment 
pel  desenvolupament  de  l’economia.  El  negoci  que  es  dóna  actualment  amb  els  drets 
d’emissions  contaminants  mostra  el  clar  exemple  que  el  sistema  actual  de  limitació 
d’emissions no funciona.  

Un altre exemple que  s’ha d’entendre és que  la  solució a  l’increment del  cost energètic de 
l’extracció  del  petroli  degut  a  la  complexitat  tècnica  no  és  l’augment  del  preu  del  petroli. 
Aquest exemple mostra  la paradoxa a  la que es pot arribar quan el cost energètic d’extracció 
del petroli és superior a l’energia que pot aportar el petroli extret.    

Un punt  important per a poder conscienciar‐nos  tots plegats  sobre  l’impacte ambiental que 
produïm és que cadascun dels consumidors que movem el sistema econòmic actual hauríem 
de conèixer quines són les conseqüències de cadascun dels nostres actes consumistes pel que 
fa a  l’energia necessària per a produir aquest producte. De  la mateixa manera que qualsevol 
producte  disposa  d’una  etiqueta  amb  les  característiques  del  producte,  ingredients, 
traçabilitat, etc.  també haurien d’aparèixer  les dades energètiques necessàries per a produir 
aquest producte des del l’obtenció de les matèries primeres fins a l’envasat tenint en compte 
el transport, intermediaris etc. Aquesta es una idea que en algun parlament estatal s’ha posat 
sobre la taula de debat tot i que no ha prosperat per la interessos diversos. 

Més enllà de  la  informació energètica de  la que han de disposar els  consumidors  sobre els 
diferents productes, una eina per poder gestionar la limitació de  la demanda energètica seria 
la regulació dels drets d’emissions  individualitzats. Aquests drets serien  iguals per a tothom  i 
independents  de  la  riquesa  econòmica  de  cadascú.  Si  fos  així,  qualsevol  persona, 
independentment del seu poder adquisitiu, disposaria d’un consum energètic màxim permès i 
d’emissions contaminats que no es podrien augmentar en cap cas amb  l’adquisició de drets. 
Aquesta seria una mesura intervencionista i molt limitadora de les llibertats actuals d’algunes 
persones,  però  necessària  per  regular  el  consum  energètic  de  la  població mundial  que  pot 
assolir els  8.000 milions de persones a l’any 2020. Tot i semblar una retallada de les llibertats, 
només  ho  seria  per  aquells  que més  consumeixen  i  a  la  llarga  cadascun  dels  habitants  del 
planeta podria optar a les mateixes oportunitats. Avui en dia això és encara una utopia ja que 
molt poca gent està disposada a reduir el seu nivell de vida i un exemple d’això són els països 
que no estan disposats a complir els acords com el de Kyoto.  

Al  llarg de  la història hi han hagut múltiples crisis econòmiques que han regulat a  la força els 
desequilibris  econòmics.  Després  de  cada  crisis  econòmica  hi  ha  hagut  una  recuperació.  A 
diferència  de  les  crisis  econòmiques,  les  conseqüències  del  canvi  climàtic  i  de  l’impacte 
ambiental provocat per l’esgotament dels recursos naturals sobre el planeta, no tenen marge 
de recuperació i seran les generacions futures les que en patiran les conseqüències.  

Cal doncs, anar cap a un model desenvolupament energètic mundial que es basi sobretot en 
l’estalvi  energètic,  l’aprofitament  tecnològic  per  a  l’augment  de  l’eficiència  energètica  i  la 
diversificació i desenvolupament de fonts energètiques alternatives i sostenibles. 

En  aquest  sentit,  una  de  les  activitats  més  antigues  de  l’ésser  humà  és  la  construcció 
d’habitatges per al seu aixopluc. La construcció d’habitatges implica el consum d’una sèrie de 
recursos  naturals  per  a  l’elaboració  dels  materials,  la  utilització  de  recursos  durant  la 
construcció de  l’edifici  i durant  la  vida útil en  forma de  consum energètic per  la  calefacció, 
electricitat  i aigua. La construcció  i utilització de  l’habitatge, comporta per tant, una despesa 
energètica considerable que pot variar considerablement en funció de la solució adoptada en 
el projecte. 



Pau Kuipers Ivern                                                                   Projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici    ‐ Prefaci ‐ 

 

 
3 

 

Per tant,  el present Projecte de Final de Grau s’ha volgut prendre com una oportunitat per a 
poder desenvolupar una  solució que  vagi més enllà d’una  solució  constructiva,  aportant  les 
dades necessàries per adoptar  la  solució més eficient possible,  tenint en  compte  la  inversió 
energètica i l’estalvi futur, es a dir, la viabilitat energètica i econòmica del projecte.  

D’aquesta  manera,  és  vol  definir  amb  exactitud  la  despesa  energètica  final  de  la  solució 
adoptada i contribuir així, en forma de petit granet de sorra, a la realització d’un projecte molt 
més  gran  que  és  la  preservació  del  planeta  de  les  conseqüències  del  model  actual  de 
desenvolupament. 

 
 

 
El Vendrell, març de 2012 
Pau Kuipers Ivern 

 

 

 

(*1)  (UN 2004 projections and US Census Bureau historical estimates.).  

(*2)  Global Footprint Network 2008 report (2005 data) UN Human Development índex 07/08 

 

 
 



Pau Kuipers Ivern                                                                                            Projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMÒRIA 



Pau Kuipers Ivern                                                                      Projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici  ‐ Memòria‐ 

1 

 

MEMÒRIA 
 

 

ÍNDEX 

 

 

1  ANTECEDENTS ........................................................................................................ 3 

2  OBJECTE   ............................................................................................................... 3 

3  DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA .............................................................................. 4 

3.1  EMPLAÇAMENT .................................................................................................... 4 
3.2  CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’EDIFICI .......................................................... 4 
3.3  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA ................................................ 4 

3.3.1  PROGRAMA DE NECESSITATS ........................................................................... 4 

3.3.2  SOLUCIÓ ADOPTADA ........................................................................................ 4 

3.4  NORMES URBANÍSIQUES D’APLICACIÓ ................................................................. 5 
3.5  NORMATIVA APLICADA ........................................................................................ 6 

3.5.1  ÀMBIT GENERAL ............................................................................................... 6 

3.5.2  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ .............................................................................. 6 

3.5.3  SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS ...................................................................... 6 

3.5.4  ESTALVI D’ENERGIA I INSTAL∙LACIONS ............................................................. 6 

3.5.5  SISTEMES ESTRUCTURALS ................................................................................ 7 

3.6  SUPERFICIE ÚTIL I CONSTRUÏDA ............................................................................ 7 
3.7  PRESTACIONS ....................................................................................................... 9 

4  DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA ................................................................................ 10 

4.1  SISTEMA ESTRUCTURAL ...................................................................................... 10 
4.1.1  FONAMENTACIONS ........................................................................................ 10 

4.1.2  ESTRUCTURA VERTICAL .................................................................................. 10 

4.1.3  ESTRUCTURA HORTIZONTAL .......................................................................... 10 

4.1.4  COBERTA ......................................................................................................... 11 

4.2  SISTEMA ENVOLUPANT ...................................................................................... 12 
4.2.1  FAÇANES ......................................................................................................... 12 

4.2.2  IMPERMEABILITZACIÓ AÏLLAMENT ................................................................ 12 

4.2.3  COBERTA ......................................................................................................... 13 



Pau Kuipers Ivern                                                                      Projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici  ‐ Memòria‐ 

2 

4.2.4  FUSTERIA EXTERIOR ........................................................................................ 13 

4.2.5  VIDRIERIA ........................................................................................................ 13 

4.2.6  MANYERIA ...................................................................................................... 13 

4.3  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ ..................................................................... 13 
4.3.1  DIVISÒRIES INTERIORS .................................................................................... 13 

4.3.2  FALS SOSTRE ................................................................................................... 13 

4.3.3  FUSTERIA INTERIOR ........................................................................................ 14 

4.4  ACABATS ............................................................................................................ 14 
4.4.1  EXTERIORS ...................................................................................................... 14 

4.4.2  INTERIORS ....................................................................................................... 14 

4.4.3  PAVIMENTS ..................................................................................................... 14 

4.4.4  PINTURA ......................................................................................................... 14 

4.5  INSTAL∙LACIONS ................................................................................................. 15 
4.5.1  SANEJAMENT .................................................................................................. 15 

4.5.2  AIGUA CALENTA SANITÀRIA ........................................................................... 15 

4.5.3  PLAQUES SOLARS ............................................................................................ 16 

4.5.4  CALEFACCIÓ .................................................................................................... 16 

4.5.5  ELECTRICITAT, TV I TELEFONIA ....................................................................... 17 

4.6  EQUIPAMENTS ................................................................................................... 17 
4.6.1  ECO‐EFICIÈNCIA .............................................................................................. 17 

4.6.2  BANY ............................................................................................................... 18 

5  CONCLUSIONS ...................................................................................................... 18 

6  BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 18 

7  AGRAÏMENTS ....................................................................................................... 19 

 

ÍNDEX D’IL∙LUSTRACIONS 

 

Il∙lustració 1: Quadre de les superfícies actuals de l’edifici principal .............................................. 7 

Il∙lustració 2: Quadre de les superfícies actuals dels magatzems posteriors .................................. 8 

Il∙lustració 3: Quadre de les superfícies després de rehabilitació .................................................... 9 

 



Pau Kuipers Ivern                                                                      Projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici  ‐ Memòria‐ 

3 

1 ANTECEDENTS 

L’edifici objecte del present projecte està construït  l’any 1905 segons  la  informació aportada 
pel propietari.  Inicialment  l’edifici estava  format per  la  zona anterior  format per una planta 
baixa,  una  planta  pis  i  la  coberta  superior.  Adjunt  a  l’edifici,    a  la  zona  posterior,  s’hi  va 
construir també un magatzem per al material. Des de  la data de  la primera construcció s’han 
realitzat diverses  ampliacions en diferents  fases per  adaptar‐se  a  les necessitats històriques 
dels habitants.  

A finals dels anys 60, es va ampliar la zona posterior, construint‐se la cuina i el menjador que 
es troben actualment a la planta pis 1. En aquesta primera ampliació, es va mantenir la cota de 
coberta a la zona anterior i l’acabat de la zona posterior era un terrat transitable.  

Durant  la dècada dels 60, el propietari va adquirir  la parcel∙la contigua  lateral  i  la construcció 
existent,    l’ús del qual era per al emmagatzematge de material. Posteriorment, a  l’inici dels 
anys 70, la construcció existent en aquesta parcel∙la lateral es va reformar convertint‐la en una 
granja. 

L’any 1984 es va cobrir la zona posterior de l’edifici principal amb la coberta inclinada actual de 
teula ceràmica i estructura de biguetes de formigó prefabricat sobre jàssera metàl∙lica central. 
Els murs de tancament interior d’aquesta zona posterior es van executar amb obra de fàbrica i 
no es van revestir, mantenint‐se aquest acabat fins a l’actualitat.  

En aquesta mateixa intervenció es van adequar els magatzems per comunicar‐los amb l’edifici 
principal a través del terrat. En aquesta intervenció es va executar el terrat de la zona oest del 
magatzem que comunica amb  la planta pis 2 de  l’edifici a més de  l’ampliació del magatzem 
situat al costat est, cobrint‐la amb una coberta inclinada no transitable. 

Posteriorment,  entre  l’any  1996  i  2005,  es  van  vendre  en  tres  fases,  els  terrenys  situats  al 
costat oest de  l’edifici, mantenint en propietat el terreny on es situa el magatzem  lateral. En 
aquesta  zona,  l’any 2001 es va  reformar el pati  situat davant del magatzem  lateral  i  l’accés 
nord, pavimentant la zona amb formigó. 

L’estiu de 2003 es van modificar la cota de la coberta anterior per tal d’igualar‐la a la cota de la 
coberta posterior. En aquesta reforma es va intervenir també en la façana principal adequant 
els revestiments. 

Actualment, de  tot  l’espai posterior no se’n  fa ús, únicament  , el pati  interior s’utilitza per a 
emmagatzemar l’estoc de la botiga de queviures de la planta baixa. 

El  fet de que  la planta pis  2 de  l’habitatge principal no  es  trobi  condicionat  per  a  viure‐hi, 
juntament amb  la necessitat de condicionar  la zona posterior pels nous  inquilins de  la planta 
pis  2,  fa  que  l’edifici  sigui  objecte  d’una  reforma  que  permetrà  acollir  dos  habitatges 
unifamiliars amb una zona posterior d’us comunitari. 

2 OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és  la  justificació  i   definició de  les actuacions  i obres necessàries 
per a poder dur a terme la rehabilitació i ampliació de l’edifici situat a la Rambla Penedès, 14 
de la Gornal (Barcelona). 
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La definició de  les actuacions parteix de  la diagnosi de  l’estat actual de  l’edifici que s’adjunta 
en un document annex a aquest projecte. 

3 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 

3.1 EMPLAÇAMENT 

El edifici a reformar està situat a la Rambla Penedès, 14, del terme municipal de la Gornal a la 
província de Barcelona. 

3.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’EDIFICI 

Les mesures  interiors  són de 9,60 metres d’amplada per 11 metres de  longitud,  L’edifici no 
compta amb un pati  interior  i una edificació posterior que antigament estava destinada a  la 
ubicació d’unes granges. L’alçada lliure de la planta baixa i planta pis és de 2,5 metres mentre 
que l’alçada de la planta pis 2 situada sota coberta té una alçada lliure de 4,65 al carener situat 
al centre i de 4 metres tant a la façana principal com la posterior. 

L’estructura de  l’edifici es divideix en dos parts.  La primera és  la  zona anterior de  la  façana 
principal construïda en una primera fase amb parets de càrrega de maçoneria de 50 cm on es 
van fer els forjats amb biguetes de fusta i maons ceràmics. 

En  una  segona  fase  de  construcció,  es  va  ampliar  l’edifici  per  la  part  posterior  a  totes  les 
plantes  amb  forjat  de  biguetes  de  formigó  prefabricat  i  parets  d’obra  ceràmica.  La  última 
reforma es va dur a terme per reforçar el forjat anterior de la planta pis 1 i l’increment de cota 
de coberta de la zona anterior, igualant‐la així amb la posterior. 

3.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

3.3.1 PROGRAMA DE NECESSITATS 

El programa de necessitats d’aquest edifici s’ha establert en funció dels criteris del propietari 
de  l’edifici  de  les  observacions  de  l’autor  del  projecte.  S’ha  volgut  assolir  un  millor 
aprofitament  i una millor composició estètica  i funcional, vàlida per aquest tipus d’edificació, 
complint les ordenances corresponents al municipi de l’emplaçament. 

El promotor vol condicionar per a l’ús particular, la planta pis dos i la zona de magatzems per 
adequar‐la  seves  necessitats.  Tanmateix,  s’aprofita  per  condicionar  la  planta  Pis  1.  En 
conseqüència, el programa de necessitats preveu a  la planta pis 2, 3 dormitoris,   2 banys, 1 
traster, un saló‐menjador i una cuina. 

3.3.2 SOLUCIÓ ADOPTADA 

Les actuacions principals a  realitzar es duen a  terme a  la planta pis 2, En aquesta planta es 
formaran  els  espais  per  a  les  diferents  habitacions,  banys  i  traster.  Tot  i  que  les  principals 
actuacions es duen a terme en aquesta segona planta, el pas de les noves instal∙lacions fa que 
les  instal∙lacions de  la primera planta es vegin afectades  i es renovin adaptant‐se a  les noves 
necessitats. 
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La  primera  actuació  necessària  a  la  planta  pis  dos  és  el  reforç  del  forjat  existent  a  la  zona 
anterior. Es projecta, per tant, la substitució de les actuals biguetes de fusta, per unes de fusta 
laminada de major secció  resistent sobre  la que es disposa d’entramat de  fusta. Aquest nou 
forjat es dissenya per a suportar les noves sol∙licitacions i la estabilitat al foc. 

Posteriorment,  es  preveu  l’aïllament  dels  tancaments,  inclosa  la  coberta,  execució  de  les 
particions interiors de les habitacions i el pas d’instal∙lacions. 

Per a millorar l’aprofitament de l’espai, es contempla l’enderroc parcial de la paret mestre de 
maçoneria per a facilitar el moviment entre  les dues zones de  l’edifici, creant un espai per al 
rebedor. Es reforça convenientment amb llindes per mantenir la transmissió de càrregues. A la 
zona anterior, es situaran els dormitoris i a la zona posterior el saló‐menjador. En aquesta zona 
és millora  l’aïllament  existent,  substituint  la  fusteria  interior  per  una  amb més  resistència 
tèrmica i lluminositat, segons els criteris d’estalvi energètic del CTE. 

La formació dels nou banys,  impliquen  l’execució dels nous baixants que es connectaran a  la 
xarxa existent amb funcionament per gravetat. El pas de les instal∙lacions implica  la connexió a 
través del nou  forjat a  la zona anterior, pel que no es contempla  la perforació de cap  forjat 
existent. 

L’espai que resta entre el  forat de  l’escala  i  la paret mitgera es projecta com un espai per al 
traster  Per tal d’aprofitar l’alçada de la planta, es projecta un forjat parcial a la zona posterior 
que serà  la base d’un altell no habitable. El forjat d’aquest altell es situarà al  llarg de  la paret 
mestre  i  té  una  amplada  de  3,5  metres  al  que  es  donarà  continuïtat  en  tota  la  planta 
mitjançant un fals sostre. 

3.4 NORMES URBANÍSIQUES D’APLICACIÓ 

Per  a  la  redacció  del  present  projecte  s’ha  tingut  en  compte  la  normativa  urbanística  i  les 
ordenances reguladors concretar de la zona on es troba l’edifici. 

La  classificació  urbanística  segons  el  Pla  d’Ordenació Urbanística municipal  de  Castellet  i  la 
Gornal (Alt Penedès), classifica la present zona com a sol urbà consolidat‐ Zona de conservació 
del centre històric i àrea d’influència‐ Subzona I, 31a. 

Les condicions urbanístiques per a aquest zona es recullen en el següent quadre: 

Resum de condicions: 

 

Paràmetres  Normativa  Projecte 

Ús permès  Habitatge  Habitatge 

Profunditat màxima  25 metres  Existent 

Ocupació màxima  100%  100% 

Nombre de Plantes  PB + 2PP  PB + 2PP 

Alçaria reguladora màxima  10 m  9,11 m 

Pendent màxim de coberta  30 %  30 % 

Alçaria màxima de coberta per sobre 
A.R.M. 

3,5 m  1,83 m 
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Ús de l’espai sota coberta 
Vinculat a l’habitatge 
inferior 

Vinculat a l’habitatge 
inferior 

Voladís en façana  ‐‐   Existent 

 

No és deixaran al descobert les parets mitgeres. 

La fusteria interior serà de fusta envernissada. 

Amb  la  obra  prevista  es  millora  les  condicions  higièniques  i  l’augment  de  ventilació  i 
il∙luminació de les estances. Els banys interiors obtindran una ventilació mecànica. 

L’edificació conservarà  les característiques  formals  i ambientals pròpies de  l’edificació antiga 
de la zona. 

Els acabats de façana es mantenen  i seran amb acabat pintat de color terra clar, adaptant‐se 
l’entorn històric. 

3.5 NORMATIVA APLICADA 

Amb l’entrada en Vigor del Codi tècnic, R.D. 314/2006, aquest projecte complirà amb totes les 
normatives  recollides  en  els Documents Bàsics  i  tota  la normativa  anterior del CTE, que no 
estigui inclosa en les mencionades anteriorment. 

Gestió de Residus DL161/2001 i el RD 842/02 de Baixa Tensió‐10.  

No  és  d’aplicació  el  decret  de  la  Eco  eficiència  D.  21/2006,  tot  i  que  es  preveu  el  seu 
compliment amb la justificació que s’inclou en l’annex d’instal∙lacions.  Es preveu la instal∙lació 
d’un sistema de plaques solars per a ACS, es substituiran les fusteries existents  per fusteria de 
fusta i metàl∙lica amb doble vidre. S’instal∙larà aïllament tèrmic a la coberta i façanes així com 
reductors  de  cabal  a  les  aixetes  i  sistemes  de  doble  descàrrega  als  vàters.  Tanmateix  es 
projecta una xarxa d’evacuació separativa i un sistema de depuració d’aigües grises. 

El que no és contemplat als Documents Bàsics del CTE s’ha de tenir en compte el que disposa 
el  Plec  General  de  Condicions  Vàries  en  l’Edificació,  realitzat  per  el  centre  experimental 
d’Arquitectura i aprovat pel Consell Superior dels col∙legis d’Arquitectes. 

3.5.1 ÀMBIT GENERAL 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

3.5.2 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

CTE DB SUA 

3.5.3 SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

3.5.4 ESTALVI D’ENERGIA I INSTAL∙LACIONS 

CTE DB HE 
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RITE  Reglament  d’Instal∙lacions  Tèrmiques  en  els  edificis.  RD  1751/1998, modificat  pel  RD 
1218/2002 

3.5.5 SISTEMES ESTRUCTURALS 

NBE‐AE‐88 Acciones en la edificación. RD1370/88 (BOE: 17/11/88) 

CTE DB SE 

3.6 SUPERFICIE ÚTIL I CONSTRUÏDA 

El  total de  superfície de  la parcel∙la és de 457,70 m2 que a continuació es desglossa  segons 
l’estat actual de l’edifici. S’han separat les superfícies de l’edifici principal de les construccions 
auxiliars de la zona posterior.  

 

Distribució 
existent

Espai
Sup. útil 
m2

Sup. Const.
m2

Volum 
m3

Il.luminació 
m2

Planta Baixa 102,13 124,97 255,33 9,77
L Local comercial 86,07 215,18 6,64
D Distribuidor 16,06 40,15 3,13

Planta Pis 1 93,18 124,97 232,95 12,41
D Distribuidor 6,21 15,53
S Sala estar 13,05 32,63 2,10
H Habitació 1 14,41 36,03 1,06
H Habitació 2 10,35 25,88 1,06
M Menjador 17,21 43,03 5,61
C Cuina 8,90 22,25 2,58
H Habitació 3 12,50 31,25
H Habitació 4 5,81 14,53
B Bany 1 4,74 11,85

Planta Pis 2 92,16 124,97 342,33 11,50
D Distribuidor 6,90 25,88
B Bany 2 3,27 8,99
H Habitació 1 81,99 307,46 11,50

Superficie útil 287,47
258,30

374,91
Útil a efectes d'habitabilitat

Superficie construida  

Il∙lustració 1: Quadre de les superfícies actuals de l’edifici principal 
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Distribució 
existent

Espai
Sup. útil 
m2

Sup. Const.
m2

Volum 
m3

Planta Baixa 165,90 190,64 414,75
Pati interior 10,89 27,23
Distribuidor 13,49 33,73

Zona 1 38,11 95,28
Zona 2 31,73 79,33

Zona 2 - post 26,66 66,65
Garatge 45,02 112,55

Jardi (no suma) 137,47

Planta Pis 1 114,01 130,69 285,03
Pati interior 11,22 28,05

Zona 1.1 42,08 105,20
Zona 2.2 60,71 151,78

Planta Pis 2 68,19 72,37 0,00
Accés terrassa 2,41

terrassa 65,78

Superficie útil 348,10
-

393,70
Útil a efectes d'habitabilitat

Superficie construida  

Il∙lustració 2: Quadre de les superfícies actuals dels magatzems posteriors 
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Distribució 
projecte

Espai
Sup. útil 
m2

Sup. Const.
m2

Volum 
m3

Il.luminació 
m2

Planta Baixa 412,20 458,63 566,70 9,77
L Local comercial 85,97 214,93 6,64
D Distribuidor 1 16,31 40,78 3,13
D Distribuidor 2 15,37 38,43
P Pati interior 10,89 27,23

Magatzem est 38,11 95,28
Magatzem oest 60,03 150,08

Jardi 134,95
(porxo) 26,86

Accés garatge 50,57

Planta Pis 1 202,95 253,02 227,18 12,41
D Distribuidor 6,08 15,20
S Sala despatx 12,83 32,08 2,10
H Habitació 1 13,58 33,95 1,06
H Habitació 2 9,69 24,23 1,06
M Menjador 27,95 69,88 5,61
C Cuina 10,93 27,33 2,58
B Bany 1 6,75 16,88
R Rebost 3,06 7,65
T Terrassa 11,16
T Terrassa coberta 100,92

Planta Pis 2 119,20 157,99 383,87 12,10
H Habitació 5 14,17 42,51 1,87
H Habitació 6 14,45 43,35 1,87
B Bany 2 6,74 16,85 1,88
D Distribuidor 3,14 12,56
S Sala-Menjador 38,16 152,64 2,04
R Rebost 3,02 7,55
C Cuina 12,22 30,55 2,04
D Despatx 9,61 33,64 1,20
B Bany 3 4,39 10,98
H Habitació 13,30 33,25 1,20

Superficie útil 734,35
289,96

869,64
Útil a efectes d'habitabilitat

Superficie construida  

Il∙lustració 3: Quadre de les superfícies després de rehabilitació 

 

3.7 PRESTACIONS 

L’edifici projectat proporcionarà les prestacions que requereix segons la normativa d’aplicació. 
Es garanteixen per  tant,  les exigències bàsiques del CTE, en  relació als  requisits bàsics de  la 
LOE. Es compleix amb aquests requisits amb l’aplicació dels documents bàsics corresponents al 
CTE i la resta de reglaments i disposicions. 
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4 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

4.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

4.1.1 FONAMENTACIONS 

Es desconeix  la composició de  les fonamentacions  i el terreny existent. Degut a que es tracta 
d’un  projecte  docent  i  que  no  es  pretenen  augmentar  significativament  les  càrregues  de 
l’edificació  existent  i  no  s’aprecien  fissures  i/o  esquerdes  d’assentaments,  no  s’analitzarà 
aquest punt.  

En cas de  tractar‐se d’un projecte  real, seria  interessant  realitzar diversos sondejos  i/o cales 
per a detectar les fonamentacions existents i el seu estat. 

4.1.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

La composició de l’estructura vertical de l’edifici està format per murs de càrrega sobre el que 
recolzen els diferents forjats. 

Des de la planta baixa fins a el forjat de la planta pis 2, a la zona anterior que formava la antiga 
edificació, els murs són de maçoneria de 50 cm de gruix. Posteriorment, es va edificar la zona 
posterior de l’edifici i el recrescut de la planta pis 2, amb murs d’obra de fàbrica. 

Per tant, el mur central que recull les càrregues actuals dels forjats i cobertes, és l’antic mur de 
maçoneria  que  limitava  la  primera  edificació  construïda  a  la  zona  posterior.  Es  preveu  el 
recrescut d’aquest mur per tal de assolir la nova cota de coberta. 

De  la mateixa manera, per assolir  la cota de coberta es recreixen els murs de mitgeres fins a 
nova cota. 

 A la zona posterior de magatzems, les estructures verticals s’han afegit al llarg dels anys. A la 
planta baixa hi ha els murs de maçoneria, mentre que per el recrescut de la construcció, es va 
fer servir la obra de fàbrica. 

Pel que fa a la zona posterior de magatzems la tipologia constructiva es similar a la de l’edifici 
principal.  Els murs  estan  formats per maçoneria.  Es projecta  l’enderroc del mur  central del 
magatzem a la planta pis 2 per crear un únic espai. 

4.1.3 ESTRUCTURA HORTIZONTAL 

4.1.3.1 FORJATS 

Degut a reformes prèvies, la tipologia estructural dels forjats existent es diferent en funció de 
la zona. 

Els forjat de la planta pis 1 de la zona anterior de l’edifici amb la façana principal que dóna a la 
rambla està formada per biguetes de fusta massissa de 11 x 5 cm de secció amb una separació 
entre eixos de 80  cm amb entrebigat de  revoltó  ceràmic  i  capa de morter de 5  cm. Aquest 
forjat  es  troba    reforçat  amb  bigues metàl∙liques  en  perfils  laminars  per  sota  del  forjat  de 
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biguetes de  fusta. Aquest  reforç queda  integrat en el  fals  sostre de  la planta baixa del  local 
comercial.  

El forjat de  la planta pis 2 es reforça amb un forjat de bigues  laminades de 20 x 12 cms amb 
una separació entre eixos de 70 cms. 

A la zona posterior, el forjat de la planta pis 1 i la planta pis 2 són de biguetes prefabricades de 
formigó pretesat de 20 x 10 cm de secció amb capa de comprensió i revoltons ceràmics. 

La tipologia estructural de  les zones de magatzems es diversa. El forjat de la planta pis 1 està 
format per bigues de secció circular de fusta massissa. El forjat del costat oest es defineix de 
nova construcció amb estructura de  fusta  laminada amb bigues de 20 x 12 cm  i cobert amb 
aglomerat de fusta   

A  la  planta  pis  2  de  la  zona  de  magatzems,  el  forjat  central  està  format  per  biguetes 
prefabricades mentre que el forjat de la zona lateral limítrofa amb el veí n disposa de forjat en 
aquesta planta, pel que la planta pis 1 té una alçada lliure equivalent a dues plantes.   

Aquestes noves bigues del forjat són de fusta laminada encolada BSH de qualitat GL24h. 

Es preveuran els passos per les instal∙lacions per a la xemeneia i la resta d’instal∙lacions segons 
els plànols de sanejament, aigua, electricitat i gas. 

Els  forjats  i  la estructura de coberta es recolzen sobre els murs de càrrega. El perfil metàl∙lic 
existent que  sosté  la  estructura de  l’altell  recolza  a  la paret de  càrrega  sobre un  cèrcol  de 
formigó. No hi ha per tant cap pilar a l’estructura. 

Al  forjat  de  la  planta  pis  1,  que  forma  la  terrassa  posterior  en  aquesta  planta  i  que  uneix 
l’edifici  principal  amb  els magatzems,  la  tipologia  estructural  del  forjat  és  de  biguetes  de 
formigó prefabricat. Es preveu el desmuntatge d’aquesta estructura i per tant, des de la planta 
pis 2 no hi haurà accés a la zona de magatzems. 

El magatzem lateral existent s’enderroca juntament amb els forjat de coberta. 

4.1.3.2 ALTELL 

La estructura de  l’altell està  formada per bigues de  fusta  laminada encolada BSH de qualitat 
GL24h. Aquestes bigues recolzen sobre perfils metàl∙lics ancorats  i recolzats sobre els mus de 
càrrega i cèrcols de formigó armat.  

L’element principal de la estructura de l’altell és la jàssera formada per una biga metàl∙lica HEB 
32 x 16 cms que recolza sobre el mur de càrrega  i  la façana posterior. Als cèrcols de formigó 
armat disposats a les parets mitgeres s’ancoren perfils laminats en L. Entre aquests perfils i la 
jàssera metàl∙lica es disposaran longitudinalment les bigues de fusta laminada  i l’entramat de 
fusta per a la formació del paviment de l’altell. 

4.1.4 COBERTA 

La coberta de  la zona anterior està  formada per biguetes de  formigó prefabricat de 18 x 11 
cms amb una distància entre eixos de 80 cms que descansen sobre  la paret de càrrega de  la 
façana principal i la paret mestra intermèdia. Aquesta coberta disposa de maons entrebigats i 
disposa d’un aïllament de poliestirè.  
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L’estructura de la coberta es substitueix a la zona posterior per augmentar el volum i millorar 
l’aïllament de l’edifici. La coberta sud vista des de la Rambla, es manté degut a que el seu estat 
de conservació es correcte. 

La estructura actual de coberta situada a  la zona nord, està formada per biguetes de formigó 
prefabricades disposades en sentit perpendicular a l’aigua. La nova estructura dissenyada, està 
formada per bigues de fusta laminada encolada BSH de qualitat GL24h recolzades als murs de 
càrrega. Prèviament a l’execució de l’estructura de coberta, s’incrementarà l’alçada dels murs 
de  càrrega  augmentant  així  el  volum  de  l’edifici.  Sobre  l’estructura  de  fusta  laminada 
s’executarà l’entramat de fusta i l’aïllament de la coberta a base de llana de roca, actualment 
inexistent, i posteriorment es substitueix la teulada de ceràmica. 

A  la  zona  de magatzems  es  defineix  una  estructura  de  coberta  única  per  a  tot  l’espai  de 
magatzems. El mur central actual s’enderroca i es crea un únic espai cobert per una estructura 
de fusta en forma d’encavallades amb tensors metàl∙lics inferiors.  

4.2 SISTEMA ENVOLUPANT 

4.2.1 FAÇANES 

A la façana principal no es contempla cap actuació ja que es troba en bon estat. No obstant es 
retiren les instal∙lacions existents d’enllumenat i telefonia. 

La façana posterior es revesteix amb arrebossat i pintat, previ repicat del revestiment existent. 
La façana posterior té una acabat amb pintura blanca  i arrebossat. S’hi observen  les baixants 
provinents de coberta i de la planta pis 2. 

La façana posterior de l’edifici es repica i es revesteix amb arrebossat i pintat final. 

4.2.2 IMPERMEABILITZACIÓ AÏLLAMENT 

Es millora  l’aïllament de  la  façana posterior  i  la  façana principal així com  les parets mitgeres 
amb aïllament de poliestirè extruït instal∙lat a l’interior i revestit amb envans. . L’aïllament serà 
a base de plaques de poliestirè extruït ancorades a paret 

Sota la coberta de la planta pis 1 es projecta un nou fals sostre format per plaques de guix. S’hi 
estendrà l’aïllament format així una cambra d’aire no habitable. L’aïllament projectat és a base 
de llana de roca que  s’estendrà a través de tot el fals sostre de la planta. 

La coberta posterior s’aïlla amb plaques de llana de roca  situada sobre l’estructura de coberta. 

 Per a la col∙locació de les teules es muntaran rastrells de fusta de 10 x 6 cm, en el sentit de la 
pendent de la coberta. Sota l’aïllament es col∙locarà una làmina de polietilè, com a barrera de 
vapor. Sobre els rastrells es col∙locarà una  làmina  transpirable  i els rastrells que portaran  les 
teules. Les teules seran mixtes ceràmiques. 

Els laterals de la coberta es remataran mitjançant teules laterals i una xapa per tal d’evitar els 
ponts tèrmics actuals. 
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4.2.3 COBERTA 

Les teules es fixaran mitjançant claus amb raó de 1ud/m2 min. I en el perímetre complert. El 
carener es rematarà amb teules de carener, tascons i tapa. Els laterals finalitzaran amb teules 
angulars. La xemeneia s’impermeabilitzarà mitjançant xapa de coure que s’ancorarà i segellarà 
degudament. Per a la evacuació dels fums de la cuina i la ventilació de la xarxa de sanejament 
s’instal∙laran dues teules xemeneia. 

A cada aiguavés es col∙locaran 4 teules de ventilació previstes amb malla anti‐insectes a 40 cm 
del carener. 

El frontal de façana es tancarà amb malla tipus pinta de PVC contra insectes i tauló de fusta de 
pi tractat. L’acabat frontal finalitzarà mitjançant perfils de xapa de coure. 

4.2.4 FUSTERIA EXTERIOR 

La fusteria exterior serà fusta envernissada. La fusteria es col∙locarà directament a sobre de la 
fulla  interior de càrrega, pel que no calen pre‐marcs. Totes  les  finestres seran de dues  fulles 
batents. 

La porta d’accés serà de fusta massissa. Aquesta porta durà un vidre fix amb una tapa abatible 
prevista d’un tancament manual. 

4.2.5 VIDRIERIA 

Tots  els  vidres  de  les  portes  i  finestres  exteriors  seran  de  doble  vidre,  amb  càmera  tipus 
“Climalit” de 4+14+4 mm. 

Els vidres dels banys seran 5+5 amb una  làmina de butilè (PCB) al mig per a garantir  l’efecte 
opac i oferir les prestacions de seguretat necessàries. 

4.2.6 MANYERIA 

La barana es realitzarà mitjançant tubs d’acer. 

4.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

4.3.1 DIVISÒRIES INTERIORS 

Les noves parets  interiors s’executaran mitjançant maó calat de 7 cm d’espessor  i s’elevaran 
amb alçades variables en funció de la ubicació de la paret. 

Els revestiments de façanes i mitgeres de recobriment de l’aïllament seran amb maó calat de 4 
cm de gruix. 

4.3.2 FALS SOSTRE 

Al  local comercial de  la planta baixa es manté el  fals  sostre  format per plaques de guix que 
permet el pas d’instal∙lacions i amaga l’estructura del forjat.  

El fals sostre de l’habitació 1 de la planta pis 1 és substitueix per un nou fals sostre de plaques 
de guix a la zona anterior i el passadís. 
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4.3.3 FUSTERIA INTERIOR 

Les portes  interiors  seran massisses  xapades amb  roure  i envernissades.  Les manetes  seran 
d’acer inoxidable. 

4.4 ACABATS 

4.4.1 EXTERIORS 

La façana actual serà repintada en colors terra. 

A les finestres de façana principal es col∙locaran baranes de protecció metàl∙liques protegides 
amb pintura oxiron a una alçada de 90 cm. 

4.4.2 INTERIORS 

Les parets interiors de l’habitatge s’enguixaran amb una capa de guix negre i acabat lliscat amb 
guix blanc de 1,5 cm d’espessor. 

 Les  parets  del  bany  i  s’enrajolaran  amb  rajola  blanca  mate,  de  format  33x60,  col∙locat 
horitzontalment  sobre  arrebossat  amb morter  de  ciment  Portland  i  aniran  subjectes  amb 
ciment cola i rejuntat amb morter decoratiu. Es col∙locaran tots els enrajolats a junta oberta de 
4 mm. 

Prèviament a  l’enrajolat  s’impermeabilitzarà el  suport amb morter hidròfug  tipus PRELASTIC 
500 o similar. Les cantonades verticals al voltant de la banyera s’impermeabilitzaran amb malla 
de fibra de vidre i emulsió d’estirè‐butadiè tipus PRELATEX 150 o similar. 

Les cantonades i els encontres entre l’enrajolat i altres materials es segellaran amb PREMASTIC 
11C o similar, per a evitar fissures. 

4.4.3 PAVIMENTS 

A  la planta baixa de  l’edifici principal, el paviment està  format per rajola de gres ceràmic de 
model clàssic de 20 x 20 cm. 

A  la planta pis 1, els acabats dels paviments varien en  funció de  les habitacions. En  tots els 
casos es tracta de rajola ceràmica de 15 x 15 cm de colorats diversos. 

El paviment  interior de  l’habitatge es realitzarà mitjançant parquet flotant  i gres ceràmic. Els 
sòcols seran a joc amb el parquet. 

Als  lavabos  i  el  bany  es  col∙locarà  un  paviment  ceràmic  que  es  col∙locarà  amb morter  cola 
aplicada mitjançant pala plana dentada. 

El paviment de la zona de magatzems serà de rajola ceràmica a la planta baixa i la planta pis 1. 
El mateix paviment es disposa al porxo.  

4.4.4 PINTURA 

Les parets  i sostres de  la habitatge amb acabat d’obra, es pintaran amb dos mans de pintura 
mate, color a escollir per la propietat, apta per a interiors. 
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Les façanes es pintaran mitjançant pintura plàstica mate color terra, apta per a exteriors. 

4.5 INSTAL∙LACIONS 

4.5.1 SANEJAMENT 

L’edifici disposa de connexió a  la xarxa de clavegueram públic. Cada planta disposa de punts 
d’evacuació  tant  per  lavabos  com  per  inodors.  Les  aigües  pluvials  es  connecten  a  la  xarxa 
interna d’aprofitament fins al pou de recollida d’aigües. 

Les aigües residuals es recolliran per la xarxa interna de sanejament de canonades de PVC amb 
els diàmetres fixats en els plans de sanejament i amb una pendent mínima de 1,5 %. La xarxa 
de sanejament tindrà una prolongació fins a la coberta per a garantir la correcta ventilació. 

La  caldera  es  connectarà  amb  un  tub  d’acer  galvanitzat  de  diàmetre  de  125  interiors. Que 
portarà els fums fins a coberta.  

La  canonada  dels  inodors  es  prolongarà  fins  a  la  coberta,  on  es  cobrirà  amb  una  teula  de 
ventilació per a permetre la ventilació de la xarxa de sanejament. 

Els  banys  rebran  una  ventilació  forçada  que  es  durà  fins  a  coberta, mitjançant  un  tub  de 
diàmetre de 100 mm que finalitzarà sota una teula de ventilació. 

Es projecta una  xara  separativa d’aigües negres  i grises.  Les aigües grises es  condueixen als 
equips  de  tractament  que,  un  cop  depurades,  es  dipositen  al  dipòsit  d’emmagatzematge 
juntament amb les aigües pluvials recollides de coberta. 

4.5.2 AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

El  tub d’alimentació comptarà amb una clau general a  la planta baixa. Després d’aquesta es 
col∙locarà un filtre d’aigua, una clau antiretorn i una clau de tall. En cas de superar la pressió de 
la  xarxa  500  kPa,  es  col∙locarà  una  vàlvula  reductora  de  pressió  compensada,  regulada  a  5 
kg/cm2, que impedeix que una sobre pressió a la xarxa pugui afectar als elements interiors de 
la instal∙lació.  

La  instal∙lació d’aigua  interior es  realitzarà amb  tubs de polietilè  reticulat  segons  l’esquema 
especificat  als  plànols.  Les  línies  horitzontals  de  l’habitatge  es  col∙locaran  per  paviment  i/o 
murs. Es col∙locaran les fundes tèrmiques a les línies d’aigua ACS. Els muntants disposaran de 
claus de buidat. 

La instal∙lació de l’habitatge està formada per 6 presses AF (aigua freda) i 5 presses ACS (aigua 
calenta sanitària) 1 lavabo, 1 inodor, 1 dutxa, 1 aigüera, 1 pressa electrodomèstic. El cabal AF 
resultant  és de 1,6  l/s. Aquest  es  redueix  amb  el  factor de  simultaneïtat  segons  el  següent 
càlcul: 

Kv = 1/√7‐1 = 0,41 

Reduint el cabal amb el factor de simultaneïtat, s’obté un cabal de 0,65 l/seg. 

El consum s’estima en 300  l/dia per a 2 persones. El consum màxim s’estima en 900  l/dia  (6 
persones). 
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A  l’entrada dels banys es col∙locarà una clau de pas per a  l’aigua  freda  i calenta,  segons els 
plànols d’instal∙lacions i el esquema de principi. 

L’aigua calenta sanitària es produirà mitjançant un sistema de plaques solars que es justifica en 
l’annex d’instal∙lacions. 

4.5.3 PLAQUES SOLARS 

S’instal∙larà  un  sistema  d’energia  solar,  que  consistirà  en  un  captador  solar  de  4,0 m2  de 
superfície  i  acumulador  d’aigua  aïllat.  Amb  aquest  sistema  s’escalfarà  l’aigua  potable 
necessària de  la habitatge per a  consum, neteja, etc. El  sistema  inclourà un vas d’expansió, 
bomba de circulació, equip de mesura i control, sondejos de mesura de temperatura i la resta 
de vàlvules i tubs necessaris per a la seva correcta funció. 

La caldera de gas natural, estarà connectada al dipòsit per a donar recolzament a  les plaques 
solars en els dies de poca radiació solar. Hi haurà una unitat de control dotat de sensors que 
controlaran en cada moment les necessitats. Igualment s’instal∙larà un sistema de mesura per 
a controlar el rendiment de les plaques. 

Es preveurà tanmateix, un sistema de sobreescalfament. 

4.5.4 CALEFACCIÓ 

L’edifici disposa de calefacció mitjançant radiadors situats en la planta pis 1 mitjançant ACS de 
la  tipologia mono‐tub amb  caldera  central  situada a  la planta baixa. Els  radiadors d’aquesta 
planta es substitueixen per uns de nous, juntament amb la instal∙lació de calefacció. 

La  calefacció  es  realitzarà  mitjançant  una  caldera  de  condensació,  de  gas  natural  que 
alimentarà el terra radiant de l’habitatge. De la mateixa manera, estarà connectada al dipòsit 
de ACS per a donar suport al sistema de plaques solars, en els dies de poca radiació solar. La 
potència mínima serà de 20.000 Kcal. 

El terra radiant està format d’una placa de PE que compta amb encaixos a la seva superfície i 
una  capa  de  poliestirè  expandit  a  la  cara  inferior.  Entre  els  encaixos  es  col∙loca  el  tub 
conductor  d’aigua  de  PE  de  14  mm  de  diàmetre  i  2  mm  d’espessor.  Les  canonades  es 
connectaran  al  col∙lector  distribuïdor  que  subministrarà  els  diferents  circuits  del  sistema. 
Aquest col∙lector anirà col∙locat en un armari d’acer galvanitzat per a ser encastat a la paret de 
l’habitatge. 

S’instal∙laran reguladors d’espai a cada habitació per a permetre una òptima configuració de la 
temperatura a cada ambient. 

A sobre del sistema descrit anteriorment, s’estendrà una capa de morter de consistència fluida 
de 5 cm de gruix amb additius especials portats des de planta amb junta oberta de 3 mm i es 
realitzarà un rascat de la superfície. Aquesta capa servirà per a emmagatzemar la temperatura 
de l’aigua escalfada i escalfarà els ambients per radiació. 

L’evacuació dels fums de la combustió es realitzarà mitjançant un tub de xapa galvanitzada, de 
diàmetre 125. 
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4.5.5 ELECTRICITAT, TV I TELEFONIA 

El grau d’electrificació serà bàsic, però es preveurà la possibilitat d’ampliar el quadre amb una 
línia  per  a  l’aire  condicionat.  En  conseqüència  es  preveurà  una  possible  ampliació  de  la 
potència fins a 9,2 KW. 

Les previsions de càrregues estan definides en el pla de l’esquema unifilar. La caixa general de 
protecció  i  el  comptador  estaran  situats  en  el  tancament  de  la  parcel∙la,  i  el  quadre  de 
protecció estarà  situat  interiorment,  a  la paret del passadís. Es  col∙locarà un  interruptor de 
control de potència (ICP) en el mateix lloc. 

Tota  la  instal∙lació es  realitzarà encastada amb  tubs de protecció de PVC corrugat. Las  línies 
horitzontals es  fixaran a  la estructura de  la coberta, connectant‐les amb  les regates verticals 
que portaran als mecanismes corresponents. Es seguirà en tot moment el reglament de Baixa 
Tensió. La  instal∙lació  tindrà connexió amb posada a  terra, que començarà amb piquetes de 
coure i cable de coure nu de 35 mm soterrat a la fonamentació. 

Els interruptors es col∙locaran a 90 cm, les caixes de connexió a 2,40 m i els endolls a 30 cm per 
sobre del nivell del paviment acabat. 

En  el  pla  de  l’esquema  elèctric  es  pot  veure  el  detall  dels mecanismes  de  protecció  i  les 
seccions de les línies de les que està composta la instal∙lació. 

L’habitatge  disposarà  de  6  preses  de  telèfon  noves  (sala  estar,  habitacions)  i  6  preses  de 
televisió 

Es preveuran circuits independents per a la rentadora i una previsió per a l’aire condicionat. 

Tots els cables seran no inflamables i amb emissions de fums reduïda. 

Els mecanismes seran tots de la marca legrand VALENA, marc blanc. 

S’instal∙larà un audio‐porter a la entrada principal i telèfons en el accés a la planta pis 1 i 2. 

4.6 EQUIPAMENTS 

4.6.1 ECO‐EFICIÈNCIA 

No  és  d’aplicació  obligatòria  en  aquest  projecte  el  decret  d’eco  eficiència,  no  obstant  es 
compleixen els requisits d’aquest decret: 

Es  projecta  una  xarxa  separativa  d’aigües  residuals,  s’augmenta  la  resistència  tèrmica  de 
l’edifici i s’instal∙la un equip de tractament d’aigües grises. 

A més,  els  aparells  sanitaris, dutxes, banyeres  i  aigüeres disposaran de  claus  reductores de 
pressió a 1 bar  i de cabal de 12 a 9  l/min, per pressa d’aigua. Els  inodors comptaran amb un 
sistema de  reducció de descàrrega.  Els  sanitaris  i  aixetes duran  el  “Distintiu de  garantia de 
qualitat ambiental (Dgqa)”, codi 040. 

S’instal∙larà un sistema de plaques solars per al ACS. 

A  l’annex  d’instal∙lacions  s’adjunta  la  fitxa  justificativa  de  compliment  del  decret 
d’ecoeficiència. 



Pau Kuipers Ivern                                                                      Projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici  ‐ Memòria‐ 

18 

4.6.2 BANY 

Les aixetes  seran en  tots els  casos  tipus monocomandament  i disposaran d’economitzadors 
femella 6minxMssx1  (1 ref.), mascle 6l/min. M24x1  (1 ref.) de ROCA. L’inodor del bany, serà 
del model VICTORIA  (2  ref.) de ROCA.  La dutxa  serà del model CONTESA de ROCA, amb  les 
mesures 1,30 x 0,80 cm., amb aixetes VILAFRANCA (ref. 00130).  

El rentamans del bany serà del model HALL de ROCA.  

5 CONCLUSIONS 

A partir de  l’anàlisi  i de  la solució adoptada en aquest Projecte de Final de Grau se’n poden 
extreure les següents conclusions: 

‐ L’estat  actual  de  l’estructura  de  l’edifici  ha  fet  necessari  la  projecció  de  nous 
elements estructurals i substitució dels existents: 

o Forjat de la zona anterior de la planta pis 2.  
o Forjat de la planta pis 2 de l magatzem est.  
o Altell de la planta pis 2.  
o Coberta posterior.  
o Encavallada de la coberta del magatzem.  
o Porxo de la zona del jardí. 

 

‐ L’estat  actual  dels  aïllaments  de  l’edifici  ha  fet  necessari  el  dimensionament  de 
nous aïllaments  tèrmics que compleixin amb  la normativa vigent en els següents 
tancaments: 

o Mur de maçoneria de la façana principal. 
o Mur d’obra de fàbrica de la planta pis 2  
o Coberta posterior.  
o Vidres de simple fulla  

 

‐ La  inversió  econòmica  específica  per  a  dur  a  terme  la  rehabilitació  energètica  
correspon  a  27.393€  que  representa  un  10,53%  sobre  el  import  total  del 
pressupost  de  rehabilitació.    Això  correspon  a  un  import  unitari  de  79,17€  per 
metre quadrat. 

‐ La  inversió  energètica    específica  per  a  dur  a  terme  la  rehabilitació  energètica  
correspon a 8.928 Kg de CO2 que representa un valor unitari de 25,80 Kg de CO2 
per metre quadrat. 

‐ El  cost econòmic de  la demanda energètica anual esperada  correspon a 1.280 € 
que representa un estalvi de 614,65 € respecte l’estat inicial de l’edifici. Això és un 
estalvi del 32,44 % respecte la demanda energètica inicial.  

‐ En  termes  energètics,  la  demanda  energètica  disminueix  de  27.522  KWh/any  a 
15.172  KWh/any,  essent  aquest  un  estalvi  del  43,8 %.  Pel  que  fa  les  emissions 
provocades per  la demanda  energètica,  aquestes  es  redueixen de  10.823  Kg de 
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CO2 anuals a 6.224 Kg de CO2. Això suposa un decrement de  les emissions d’un 
42,49 %. 

‐ El  retorn  estimat  de  la  inversió  econòmica  de  la  rehabilitació  energètica  es 
produeix als 44,57 anys.  

‐ El  retorn  estimat  de  la  inversió  energètica  de  la  rehabilitació  energètica  es 
produeix  als  1,94  anys.  El  retorn  de  la  inversió  energètica  del  total  de  la 
rehabilitació de l’edifici es produeix als 18, 44 anys. 

Per  tant,  la  inversió  en  rehabilitació  és  viable  econòmicament  a  llarg  termini  en  cas  de  no 
disposar d’ajudes econòmiques. En cas de disposar de subvencions, aquest període de retorn 
es  reduiria  considerablement.  Contràriament  a  aquest  termini,  la  inversió  energètica  en  la 
rehabilitació és viable a curt termini tenint en compte l’estalvi energètic que es produeix. 

Amb tot el que s’exposa en aquest projecte de rehabilitació així com en el document diagnosi, 
es justifica convenientment cadascuna de les solucions projectades.  
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1 OBJECTE 

En  aquest  annex  es  dissenyen  estructuralment  tots  els  elements  necessaris  per  poder 
rehabilitar l’edifici d’aquest projecte segons la normativa vigent. 

Els  elements  dissenyats  corresponen  a  aquells  que  segons  la  diagnosi  realitzada  no  són 
capaces d’assumir les càrregues actuals i futures segons la normativa vigent. A més del disseny 
d’aquestes estructures es defineixen les noves estructures no existents actualment. 

2 ESQUEMA ESTRUCTURAL 

Es descriuen en aquest apartat  les noves estructures dissenyades que corresponen a  l’edifici 
principal, al magatzem posterior i al nou porxo del jardí. 

Cadascun  dels  elements  d’estudi  té  les  seves  característiques  estructurals:  llum  màxima, 
separació  entre  bigues,  accions  de  càlcul,  tipologia  estructural,  etc.  Es  per  això  que  es 
defineixen  els  10  tipus  d’estructures  calculades  que  es  descriuen  a  continuació  i  que  es 
codifiquen de  l’1 al 10. A  l’apèndix 1 s’adjunten els càlculs detallats de cadascuna d’aquestes 
10 estructures.  

o 1. Forjat de la zona anterior de la planta pis 2. El forjat existent actualment 
no pot suportar les noves sol∙licitacions. 

o 2. Forjat de  la planta pis 2 de  l magatzem est. EL  forjat existent es  troba 
col∙lapsat. 

o 3.  Biga metàl∙lica  central  existent  a  la  planta  pis  2.  Aquesta  biga  ha  de 
suportar les càrregues del nou altell. 

o 4.  Llinda  del mur  central  a  la  planta  pis  2. Aquesta  llinda  sorgeix  per  la 
necessitat  d’ampliar  i  desplaçar  el  pas  existent  entre  la  zona  anterior  i 
posterior. 

o 5. Mur costat nord de  la planta pis 2. El congreny perimetral existent que 
suporta les càrregues de la biga central s’ha de calcular per poder assumir 
les càrregues del nou altell. 

o 6.  Altell  de  la  planta  pis  2.  La  projecció  de  l’altell  en  la  planta  2  fa 
necessària el disseny de la nova estructura de fusta. 

o 7. Coberta posterior. L’augment de cota de coberta per la definició del nou 
altell  i el fet d’haver d’augmentar  la resistència tèrmica de  la coberta fan 
que s’hagi de definir aquesta nova estructura de coberta. 

o 8. Jàssera del forjat de la planta pis 1del magatzem oest. El fet de convertir 
la planta baixa del magatzem en un  sol espai  fa necessari  l’enderroc del 
mur  central  de  càrrega  i  transmetre  les  càrregues  existents  a  una  nova 
jàssera metàl∙lica. 

o 9. Encavallada de  la coberta del magatzem. La conversió de tot  l’espai de 
magatzems  de  la  planta  pis  1  en  un  únic  espai  per  l’enderroc  del mur 
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central a nivell de forjat, fa que sigui necessari el càlcul de la estructura de 
coberta de 9,5 metres de llum. 

o 10.  Porxo.  Es  projecta  a  la  zona  del  jardí  una  estructura  de  coberta 
adossada al magatzem  formada per una estructura de  fusta  i  teulada de 
ceràmica. 

3 MEMÒRIA DE CÀLCUL 

3.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Per a la anàlisis de les estructures existents es pren d’aplicació la següent normativa: 

‐ Document Bàsic de Seguretat Estructural , DB‐SE 

‐ Document Bàsic de Seguretat Estructural  , DB‐SE. Annex D: Avaluació estructural 
d’edificis existents. 

‐ DB‐SE/AE Accions en d’edificació 

‐ Instrucció del formigó estructural EHE‐08 

‐ DB‐SE‐A, Seguretat estructural de l’acer 

‐ DB‐SE‐M, Seguretat estructural de la fusta 

‐ DB‐SE‐F, Seguretat estructural de l’obra de fàbrica. 

3.2 ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 

Per a l’estudi estructural  s’han considerat dos tipus de càrregues, les càrregues permanents i les 
sobre càrregues d’ús segons la norma DB‐SE/AE Accions en d’edificació 

Totes aquestes càrregues  són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que 
puguin actuar per raó del seu ús. 

Les primeres, s'han entès dissociades en: 

  a)  Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 

  b)  Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i 
instal∙lacions  fixes  que  suporta  l'element.  Aquestes  estan  compostes  per  tres 
tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al pes de tots els objectes que 
puguin  gravitar  sobre  un  element:  persones, mobles,  instal∙lacions  amovibles, 
matèries emmagatzemades, vehicles, etc.   

Les sobrecàrregues d’ús: són accions derivades de l'ús, les quals actuen superficialment sobre els 
elements  resistents.  En  elles  s'inclouen  les  d'ús  pròpiament  dites,  segons  Norma  DB‐SE/AE 
Accions  en  d’edificació,  en  funció  de  la  tipologia  de  l’edifici,  l’ús  que  se’n  dóna  i  la  ubicació 
d’aquest. 
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En la justificació dels càlculs de cadascun dels forjats es detallen les càrregues considerades per als 
càlculs dels estats límits últims ELU i dels estats límits de servei ELS. 

Il∙lustració 1: Sobrecàrregues d’ús. Taula 3.1 del CTE. SE‐AE. 

3.3 COMPROVACIONS 

En  cadascun  d’aquests  casos  es  comproven  les  seccions  resistents  de  les  bigues  estructurals, 
aplicant les càrregues considerades segons la normativa vigent per a complir amb els estats límit 
últim i els estats límits de servei. 

En tots els casos, no s’ha considerat l’aportació resistent de la capa de compressió a la resistència 
del  forjat.  Aquesta  hipòtesis,  en  tot  cas,  deixa  els  resultats  finals  obtinguts  del  costat  de  la 
seguretat. 

En  l’apèndix 1, es detallen els càlculs realitzats per a cada estructura,  incloent,  les dades de  les 
característiques mecàniques dels materials considerats, les hipòtesis de càrregues, coeficients de 
majoració segons la normativa, comprovacions dels ELU i ELS i els resultats obtinguts. En tots els 
casos al resum final de càlculs, s’informa de compliment o no de la secció estructural.  

Per a les comprovacions de l’acer i la fusta estructural, s’ha emprat una fulla de càlcul de creació 
pròpia que implementa la formulació contemplada en la normativa vigent.  

No obstant, per a la comprovació de les seccions de formigó estructural, s’han emprat la aplicació 
informàtica del “Promptuari informàtic del formigó estructural”, desenvolupada per la universitat 
Politècnica  de  Madrid,  que  inclou  les  comprovacions  de  la  norma  “Instrucció  del  formigó 
estructural”. Els resultats d’aquestes comprovacions s’adjunten també a l’apèndix 1. 

Donat que no es disposa d’informació precisa sobre les armadures i la resistència del formigó, per 
a  la comprovació del congreny perimetral de  la planta pis 2, s’ha considerat a efectes de càlcul, 
que  aquestes  bigues  disposen  de  l’armadura  mecànica  i  geomètrica  mínima  en  forma 
d’armadures passives.   Qualsevol  increment d’armadura passiva respecte aquest supòsit suposa 
un increment del marge de seguretat. Per tant, el compliment de la resistència d’aquest element 
amb els paràmetres de càlcul considerats es considera suficient . 

No obstant, per poder precisar els càlculs  i  la comprovació d’aquest element estructural, caldria 
realitzar la extracció d’un testimoni per a obtenir els paràmetres resistents.  
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APÈNDIX 1: CÀLCULS ESTRUCTURALS 

 

o 1.  FORJAT ANTERIOR PP2 

o 2.  FORJAT MAGATZEM EST PP1 

o 3.  BIGA CENTRAL ALTELL PP2 

o 4.  LLINDA MUR CENTRAL PP2 

o 5.  MUR COSTAT NORD PP2 

o 6.  ALTELL PP2 

o 7.  COBERTA POSTERIOR 

o 8.  JÀSSERA MAGATZEM 

o 9.  ENCAVALLADA COBERTA MAGATZEM 

o 10.  PORXO 

 





MEMÒRIA DE CÀLCUL

FORJAT PLANTA PIS 2. ZONA ANTERIOR. 
BIGUETES DE FUSTA LAMINADA 12 x 20 cms.

0,1(600 / )hk h=

1. DADES GENERALS 

Data : 18/02/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client:

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

0,1(600 / )hk h=

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 0 %
Angle = 0,00 º
Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi
Llum  màxima de cabiró (planta) = 4,25 m
Llum  màxima de cabiró (perfil) = 4,25 m

Forjat format per estructura de fusta

0,1(600 / )hk h=

Llum  màxima de cabiró (perfil) 4,25 m
Amplada de càrrega del cabiró  = 0,70 m
Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix
Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : Binder Holz
Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada
Ti d lit t BS11 Q lit t tà d d l

0,1(600 / )hk h=

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal
Espesor de làmines  = 40 mm
Tracció admisible σt = 8,5 MN/m2
Flexió admisible σF = Rk = 11 MN/m2
Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,12 0,1(600 / )hk h=Factor de correcció de la resistència kh: = 1,12
del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix
del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Classe de servei: 2
Coeficient parcial de seguretat γM = 1 (γM = 1,25 aplicat al material pel  fabricant)
(segons DB SE‐M Taula 2.3)

0,1(600 / )hk h=



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67
Entramat de fusta = 10 kp / m2 Permanent 1 67

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Entramat de fusta = 10 kp / m2 Permanent 1,67
Aïllant = 5 kp / m2 Permanent 1,67
Paviment = 40 kp / m2 Permanent 1,67
Envans = 100 kp / m2 Llarga 1,43
Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 486,746 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada kmod (segons 2.4)

Pes paviment = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 180 ut.
Càrrega unitària de palet = 648 kp Curta 1,11
Longitud de palet = 0,80 m

Cà T t l li l li t K d 900 k /

stat t ú t pòtes s Co st ucc ó

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 900 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43
Entramat de fusta = 10 kp / m2 Llarga 1,43

Estat límit de servei ‐ Servei

Entramat de fusta = 10 kp / m2 Llarga 1,43
Aïllant i paviment = 45 kp / m2 Llarga 1,43
Envans = 100 kp / m2 Llarga 1,43
Sobre càrrega = 200 kp / m2 Mitjana 1,25

Càrrega Total aplicant Kmod = 497,143 kp / m2



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

ESTRUCTURA

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 340,72 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 769,29 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 900,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,13 m
Longitud costat 2 (b) = 2,13 m
Longitud del cabiró = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 346,50 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 769,29 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:
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Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:
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Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 20 cm
Base mínima (bmin) = 11,71 cm
Base (b) = 12 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 1.073.274 kp/m2 Compleix
hi òt i 2 483 421 k / 2 C l i
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σ hipòtesis 2 = 483.421 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 250
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 1,70 cm
Fletxa de càlcul (f) = 1,68 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 4 25 mLongitud lliure del cabiró = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 769,29 kp  m
σ màxima de càlcul = 1.073.274 kp/m2
Alçada de la secció = 20 cm
Amplada de la secció = 12 cm
Àrea secció = 240 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Compleix
Compleix
Compleix

Pau Kuipers Ivern



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ ESTRUCTURA
GENERALITATS

a.

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 
SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 
carbonització def a les cares exposades assoleix durant el període de temps considerat:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

On:

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 
segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 
minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies 
no protegides o superficies protegides on el temps d'inici de 
la carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

1.
2.
3.

b

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

l i t i d ál l i l à t d àl l d l i id id t t

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

b.

Tipus d'elements =

= 1,15

c.

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 
durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta laminada encolada

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

‐

‐

‐

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 
corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 
fusta. Si es consideren en altres materials.

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 
individualment enlloc de la estructura global.

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk



PROFUNDITAT CARBONITZADA

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i 
en el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 
secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 
d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ

On:

t

Tipus de fusta = Coníferes ‐ Fusta laminada

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ

= 0,70

Temps d'exposició  = 60 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix Cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,55
Espessor de la capa de guix = 25 mm

Revestiment amb guix

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

Espessor de la capa de guix = 25 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta No és el cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min
Taulers derivats de fusta no contraxapats

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

:nβ

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb guix
V. de carbonització sense protecció = 0,70 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,39 mm/min
Temps d'exposició t = 60 minuts
Temps de càlcul t = 60,0 minuts

= 23,1 mm

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

char nd

:nβ

:nβ
:nβ

23,1 mm
= 1,00
= 1,15
= 7 mm
= 30,1 mm

Compleix resistència = Compleix
(veure comprovacions)

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ



COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entramat de fusta = 10 kp / m2 1,00
Aïllant i paviment = 45 kp / m2 1,00
Envans = 100 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1 00Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 173 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 121,10 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 273,42 kp  m

Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 17 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 6 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 1.092.932 kp/m2 Compleixσ hipòtesis 1 = 1.092.932 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2





MEMÒRIA DE CÀLCUL

FORJAT MAGATZEM EST PLANTA PIS 2
BIGUETES DE FUSTA LAMINADA 12 x 20 cms.

0,1(600 / )hk h=

1. DADES GENERALS 

Data : 18/02/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client:

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

0,1(600 / )hk h=

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 0 %
Angle = 0,00 º
Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi
Llum  màxima de cabiró (planta) = 3,95 m
Llum  màxima de cabiró (perfil) = 3,95 m

Forjat format per estructura de fusta

0,1(600 / )hk h=

Llum  màxima de cabiró (perfil) 3,95 m
Amplada de càrrega del cabiró  = 0,70 m
Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix
Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : Binder Holz
Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada
Ti d lit t BS11 Q lit t tà d d l

0,1(600 / )hk h=

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal
Espesor de làmines  = 40 mm
Tracció admisible σt = 8,5 MN/m2
Flexió admisible σF = Rk = 11 MN/m2
Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,12 0,1(600 / )hk h=Factor de correcció de la resistència kh: = 1,12
del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix
del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Classe de servei: 2
Coeficient parcial de seguretat γM = 1 (γM = 1,25 aplicat al material pel  fabricant)
(segons DB SE‐M Taula 2.3)

0,1(600 / )hk h=



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67
Entramat de fusta = 10 kp / m2 Permanent 1 67

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Entramat de fusta = 10 kp / m2 Permanent 1,67
Aïllant = 5 kp / m2 Permanent 1,67
Paviment = 40 kp / m2 Permanent 1,67
Envans = 100 kp / m2 Llarga 1,43
Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 486,746 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada kmod (segons 2.4)

Pes paviment = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 180 ut.
Càrrega unitària de palet = 648 kp Curta 1,11
Longitud de palet = 0,80 m

Cà T t l li l li t K d 900 k /

stat t ú t pòtes s Co st ucc ó

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 900 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43
Entramat de fusta = 10 kp / m2 Llarga 1,43

Estat límit de servei ‐ Servei

Entramat de fusta = 10 kp / m2 Llarga 1,43
Aïllant i paviment = 45 kp / m2 Llarga 1,43
Envans = 100 kp / m2 Llarga 1,43
Sobre càrrega = 200 kp / m2 Mitjana 1,25

Càrrega Total aplicant Kmod = 497,143 kp / m2



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

ESTRUCTURA

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 340,72 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 3,95 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 664,51 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 900,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 1,98 m
Longitud costat 2 (b) = 1,98 m
Longitud del cabiró = 3,95 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 319,50 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 664,51 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max
2

.

6

adm

Mb
hσ

⋅
=

⋅

Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max
2

.

6

adm

Mb
hσ

⋅
=

⋅

Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 20 cm
Base mínima (bmin) = 10,11 cm
Base (b) = 12 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 927.100 kp/m2 Compleix
hi òt i 2 445 752 k / 2 C l i

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max
2

.

6

adm

Mb
hσ

⋅
=

⋅

σ hipòtesis 2 = 445.752 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max
2

.

6

adm

Mb
hσ

⋅
=

⋅



DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 250
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 1,58 cm
Fletxa de càlcul (f) = 1,25 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 3 95 mLongitud lliure del cabiró = 3,95 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 664,51 kp  m
σ màxima de càlcul = 927.100 kp/m2
Alçada de la secció = 20 cm
Amplada de la secció = 12 cm
Àrea secció = 240 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Compleix
Compleix
Compleix

Pau Kuipers Ivern



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ ESTRUCTURA
GENERALITATS

a.

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 
SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 
carbonització def a les cares exposades assoleix durant el període de temps considerat:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

On:

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 
segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 
minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies 
no protegides o superficies protegides on el temps d'inici de 
la carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

1.
2.
3.

b

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

l i t i d ál l i l à t d àl l d l i id id t t

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

b.

Tipus d'elements =

= 1,15

c.

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 
durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta laminada encolada

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

‐

‐

‐

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 
corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 
fusta. Si es consideren en altres materials.

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 
individualment enlloc de la estructura global.

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk



PROFUNDITAT CARBONITZADA

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i 
en el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 
secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 
d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ

On:

t

Tipus de fusta = Coníferes ‐ Fusta laminada

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ

= 0,70

Temps d'exposició  = 30 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,55
Espessor de la capa de guix = 25 mm

No n'hi ha

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

Espessor de la capa de guix = 25 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta No és el cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min
Taulers derivats de fusta no contraxapats

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

:nβ

RESUM PARÀMETRES

Protecció = No n'hi ha
V. de carbonització sense protecció = 0,70 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,70 mm/min
Temps d'exposició t = 30 minuts
Temps de càlcul t = 30,0 minuts

= 21,0 mm

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

char nd

:nβ

:nβ
:nβ

21,0 mm
= 1,00
= 1,15
= 7 mm
= 28,0 mm

Compleix resistència = Compleix
(veure comprovacions)

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ



COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entramat de fusta = 10 kp / m2 1,00
Aïllant i paviment = 45 kp / m2 1,00
Envans = 100 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1 00Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 173 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 121,10 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 3,95 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 236,18 kp  m

Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 17 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 6 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 860.717 kp/m2 Compleixσ hipòtesis 1 = 860.717 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2
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MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

ALTELL
BIGA CENTRAL IPE 330

1. DADES GENERALS 

Data : 18/02/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client:

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =
Pendent biga = 0 %
Angle = 0,00 º
Llum  màxima  (planta) = 6,63 m
Llum  màxima  (perfil) = 6,63 m
Amplada de càrrega  = 5,00 m

Jàssera

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA SECCIÓ

Tipus perfil:
Secció de càlcul:

Alçada (h) = 330 mm
Base (b) = 160 mm
Gruix ànima Tw = 7,5 mm
G i l f

IPE
330

Gruix ales T f = 11,5 mm
Àrea de la secció = 62,6 cm2

4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA SECCIÓ (segons SE‐A)

Pes = 49,10 Kg/m
Iy = 11770 cm4
Wy = 713 cm3
Iz = 788 cm4Iz = 788 cm4
Wz = 99 cm3

Tipus d'acer = S‐275
Tensió de límit elàstic = 255 N/mm2
Tensió de ruptura = 410 N/mm2
Mòdul elàstic E = 210.000 N/mm2
Mòdul de rigidesa G = 81.000 N/mm2
Coeficient de poisson v = 0,3
Coeficient de dil∙latació tèrmica = 1,2E‐05 (ºC)^‐1
Debsitat de l'acer = 7.850 kg/m3

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Coeficient de seguretat γM de l'acer = 1,05
Resistència de càlcul fyd=fy/FS 242,857 N/mm2



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 9,82 kp / m2 Permanent 1,35
Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35
Aïllant = 2 kp / m2 Permanent 1,35
Forjat altell = 30 kp / m2 Permanent 1 35

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Forjat altell = 30 kp / m2 Permanent 1,35
Envans = 0 kp / m2 Permanent 1,35
Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 390 kp / m2

Durada k

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 60 ut.
Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11
Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 9,82 kp / m2 Permanent 1,35
Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35
Forjat altell = 2 kp / m2 Permanent 1,35
Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,35

Estat límit de servei ‐ Servei

Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,35
Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 49,707 kp / m2



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

ESTRUCTURA

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 1.951,04 kp / m
Longitud lliure  (L) = 6,63 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 10.720,18 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 3,32 m
Longitud costat 2 (b) = 3,32 m
Longitud  = 6,63 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 186,90 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 10.720,18 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥

Considerant el mòdul resistent de la secció tenim que:

Caldrà un mòdul resistent mínim que compleixi la relació següent:

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥

Tensió admissible σad = 2.429 Kp/cm2
σ de càlcul = 1.504 Kp/cm2
Mòment de càlcul  = 1.072.018 Kp cm 
Mòdul resistent mínim Wy = 441,42 cm3
Mòdul resistent de càlcul Wy = 713,00 cm3

La secció compleix ELU Compleix

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥

REDIMENSIONAMENT E.L.U. ‐  Perfils mínims que compleixen resitència

Wy Perfil

IPE = 557,00 cm3 IPE 300 42,2 Kp/m
IPN = 442,00 cm3 IPN 260 41,9 Kp/m
HEA = 515,00 cm3 HEA 220 50,5 Kp/m
HEB = 570,00 cm3 HEB 200 61,3 Kp/m
HEM = 566,00 cm3 HEM 160 76,2 Kp/m

Pes

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥

HEM 566,00 cm3 HEM 160 76,2 Kp/m

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥



DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa (L/f) = 300
Iy mínima per complir fletxa = 1.347 cm4
Fletxa admisible (fad) = 2,21 cm
Fletxa de càlcul (f) = 0,25 cm

La secció compleix ELS Compleix

REDIMENSIONAMENT E L S ‐ Perfils mínims que compleixen fletxaREDIMENSIONAMENT E.L.S. ‐  Perfils mínims que compleixen fletxa

Iy Perfil

IPE = 1940,00 cm4 IPE 200 22,4 Kp/m
IPN = 1450,00 cm4 IPN 180 21,9 Kp/m
HEA = 1670,00 cm4 HEA 160 30,4 Kp/m
HEB = 1510,00 cm4 HEB 140 33,7 Kp/m
HEM = 2018,00 cm4 HEM 120 52,1 Kp/m

Pes

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 6,63 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 10.720 kp  m
σ de càlcul = 1.504 Kp/cm2

Acer = S‐275
σ admissible = 2.429 Kp/cm2
Perfil  = IPE
Secció = 330Secció = 330
Àrea secció = 62,6 cm2
Pes de la secció = 49 kg/m
Fletxa de càlcul = 0,3 cm

Compleix resistència = Si
Compleix fletxa = Si

Pau Kuipers Ivern
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Cuadro de texto
       L = 3,22 m -->   M max = 4.173 kp m = 41, 7 KN m



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
18/02/2012 
13:40:48

Características mecánicas de las secciones

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-500-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 500.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : 25_X_25

    b [m] = 0.25

    h [m] = 0.25

    r [m] = 0.030

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 4

    φ [mm]                 = 12

 

2 Resultados



Sección
bruta

Sección
homogeneizada

A [m²] 0.0625 0.072

Ix [m4] 0.0003 0.0004

Iy [m4] 0.0003 0.0004

ix [m] 0.07 0.07

iy [m] 0.07 0.07

x´g [m] 0.13 0.13

y´g [m] 0.13 0.12

Sección
fisurada

Ix [m4] 0.0001

Mfis [kN·m] 8.9

y´fis [m] 0.07



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

biguetes de formigó 
18/02/2012 
13:41:49

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-500-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 500.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : 25_X_25

    b [m] = 0.25

    h [m] = 0.25

    r [m] = 0.030

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 4

 

2 Comprobación

    φ [mm] = 12

    Nd [kN]   = 0

    Md [kN·m] = 41.7

    Nu [kN]   = -0.0

    Mu [kN·m] = 55.8

    γ         = 1.34

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.062

    1/r [1/m]·1.E-3 = 56.6

    εs ·1.E-3       = 3.5

    εi ·1.E-3       = -10.6

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.030            1.8          -360.5

      0.220           -8.9           434.8





MEMÒRIA DE CÀLCUL

ALTELL
BIGUES FUSTA LAMINADA 16 x 28 cms.

0,1(600 / )hk h=

1. DADES GENERALS 

Data : 18/02/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client:

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

0,1(600 / )hk h=

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 0 %
Angle = 0,00 º
Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi
Llum  màxima de cabiró (planta) = 5,70 m
Llum  màxima de cabiró (perfil) = 5,70 m

Forjat format per estructura de fusta

0,1(600 / )hk h=

Llum  màxima de cabiró (perfil) 5,70 m
Amplada de càrrega del cabiró  = 0,60 m
Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix
Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : Binder Holz
Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada
Ti d lit t BS11 Q lit t tà d d l

0,1(600 / )hk h=

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal
Espesor de làmines  = 40 mm
Tracció admisible σt = 8,5 MN/m2
Flexió admisible σF = Rk = 11 MN/m2
Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,08 0,1(600 / )hk h=Factor de correcció de la resistència kh: = 1,08
del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix
del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Classe de servei: 2
Coeficient parcial de seguretat γM = 1 (γM = 1,25 aplicat al material pel  fabricant)
(segons DB SE‐M Taula 2.3)

0,1(600 / )hk h=



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67
Entramat de fusta = 25 kp / m2 Permanent 1 67

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Entramat de fusta = 25 kp / m2 Permanent 1,67
Aïllant = 5 kp / m2 Permanent 1,67
Paviment = 60 kp / m2 Permanent 1,67
Envans = 100 kp / m2 Permanent 1,67
Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 568,889 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada kmod (segons 2.4)

Pes paviment = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 180 ut.
Càrrega unitària de palet = 648 kp Curta 1,11
Longitud de palet de teules = 0,80 m

Cà T t l li l li t K d 900 k /

stat t ú t pòtes s Co st ucc ó

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 900 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43
Entramat de fusta = 25 kp / m2 Llarga 1,43

Estat límit de servei ‐ Servei

Entramat de fusta = 25 kp / m2 Llarga 1,43
Aïllant i paviment = 65 kp / m2 Llarga 1,43
Envans = 100 kp / m2 Llarga 1,43
Sobre càrrega = 200 kp / m2 Mitjana 1,25

Càrrega Total aplicant Kmod = 547,143 kp / m2



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

FORJAT ALTELL

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 341,33 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 5,70 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 1.386,24 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 900,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,85 m
Longitud costat 2 (b) = 2,85 m
Longitud del cabiró = 5,70 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 477,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 1.386,24 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:
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Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:
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Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 28 cm
Base mínima (bmin) = 10,41 cm
Base (b) = 16 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 715.571 kp/m2 Compleix
hi òt i 2 246 225 k / 2 C l i
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σ hipòtesis 2 = 246.225 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 350
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 1,63 cm
Fletxa de càlcul (f) = 1,40 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 5 70 mLongitud lliure del cabiró = 5,70 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 1386,24 kp  m
σ màxima de càlcul = 715.571 kp/m2
Alçada de la secció = 28 cm
Amplada de la secció = 16 cm
Àrea secció = 448 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Compleix
Compleix
Compleix

Pau Kuipers Ivern



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ FORJAT ALTELL
GENERALITATS

a.

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 
SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 
carbonització def a les cares exposades assoleix durant el període de temps considerat:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

On:

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 
segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 
minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies 
no protegides o superficies protegides on el temps d'inici de 
la carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

1.
2.
3.

b

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

l i t i d ál l i l à t d àl l d l i id id t t

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

b.

Tipus d'elements =

= 1,15

c.

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 
durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta laminada encolada

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd
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‐

‐

‐

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 
corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 
fusta. Si es consideren en altres materials.

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 
individualment enlloc de la estructura global.

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅
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PROFUNDITAT CARBONITZADA

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i 
en el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 
secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 
d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ
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:nβ

On:

t

Tipus de fusta = Coníferes ‐ Fusta laminada

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
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= 0,70

Temps d'exposició  = 60 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,55
Espessor de la capa de guix = 25 mm

Revestiment amb fusta

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

Espessor de la capa de guix = 25 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta Cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min
Taulers derivats de fusta no contraxapats

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

:nβ

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb fusta
V. de carbonització sense protecció = 0,70 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,90 mm/min
Temps d'exposició t = 60 minuts
Temps de càlcul t = 26,7 minuts

= 24,0 mm

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

char nd

:nβ

:nβ
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24,0 mm
= 1,00
= 1,15
= 7 mm
= 31,0 mm

Compleix resistència = Compleix
(veure comprovacions)
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COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entramat de fusta = 25 kp / m2 1,00
Aïllant i paviment = 65 kp / m2 1,00
Envans = 100 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1 00Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 208 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 124,80 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 5,70 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 506,84 kp  m

Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 25 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 10 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 575.571 kp/m2 Compleixσ hipòtesis 1 = 575.571 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2





MEMÒRIA DE CÀLCUL

COBERTA ZONA POSTERIOR
CABIRONS DE FUSTA LAMINADA 12 x 24 cms.

0,1(600 / )hk h=

1. DADES GENERALS 

Data : 18/02/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client:

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

0,1(600 / )hk h=

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 30 %
Angle = 16,70 º
Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi
Llum  màxima de cabiró (planta) = 6,62 m
Llum  màxima de cabiró (perfil) = 6,91 m

Estructura de fusta amb cabirons

0,1(600 / )hk h=

Llum  màxima de cabiró (perfil) 6,91 m
Amplada de càrrega del cabiró  = 0,70 m
Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix
Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : Binder Holz
Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada
Ti d lit t BS11 Q lit t tà d d l

0,1(600 / )hk h=

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal
Espesor de làmines  = 40 mm
Tracció admisible σt = 8,5 MN/m2
Flexió admisible σF = Rk = 11 MN/m2
Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,10 0,1(600 / )hk h=Factor de correcció de la resistència kh: = 1,10
del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix
del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Classe de servei: 2
Coeficient parcial de seguretat γM = 1 (γM = 1,25 aplicat al material pel  fabricant)
(segons DB SE‐M Taula 2.3)

0,1(600 / )hk h=



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67
Entramat de fusta = 25 kp / m2 Permanent 1 67

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Entramat de fusta = 25 kp / m2 Permanent 1,67
Aïllant = 5 kp / m2 Permanent 1,67
Teula = 60 kp / m2 Permanent 1,67
Envans = 0 kp / m2 Permanent 1,67
Sobrecàrrega  = 40 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 224,444 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada kmod (segons 2.4)

Pes teula = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 180 ut.
Càrrega unitària de palet = 648 kp Curta 1,11
Longitud de palet de teules = 0,80 m

Cà T t l li l li t K d 900 k /

stat t ú t pòtes s Co st ucc ó

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 900 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43
Entramat de fusta = 25 kp / m2 Llarga 1,43

Estat límit de servei ‐ Servei

Entramat de fusta = 25 kp / m2 Llarga 1,43
Aïllant = 5 kp / m2 Llarga 1,43
Teula = 60 kp / m2 Llarga 1,43
Sobre càrrega = 40 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 154,286 kp / m2



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

ESTRUCTURA

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 157,11 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 6,91 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 938,12 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 900,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 3,46 m
Longitud costat 2 (b) = 3,46 m
Longitud del cabiró = 6,91 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 586,03 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 938,12 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:
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Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:
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Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 24 cm
Base mínima (bmin) = 9,74 cm
Base (b) = 12 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 892.485 kp/m2 Compleix
hi òt i 2 557 524 k / 2 C l i

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max
2

.

6

adm

Mb
hσ

⋅
=

⋅

σ hipòtesis 2 = 557.524 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max
2

.

6

adm

Mb
hσ

⋅
=

⋅



DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 300
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 2,30 cm
Fletxa de càlcul (f) = 2,11 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 6 91 mLongitud lliure del cabiró = 6,91 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 938,12 kp  m
σ màxima de càlcul = 892.485 kp/m2
Alçada de la secció = 24 cm
Amplada de la secció = 12 cm
Àrea secció = 288 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)Compleix

Compleix
Compleix

Pau Kuipers Ivern



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ ESTRUCTURA
GENERALITATS

a.

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 
SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 
carbonització def a les cares exposades assoleix durant el període de temps considerat:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

On:

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 
segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 
minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies 
no protegides o superficies protegides on el temps d'inici de 
la carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

1.
2.
3.

b

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

l i t i d ál l i l à t d àl l d l i id id t t

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

b.

Tipus d'elements =

= 1,15

c. que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 
durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta laminada encolada

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

‐

‐

‐

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 
individualment enlloc de la estructura global.

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 
corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 
fusta. Si es consideren en altres materials.

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk



PROFUNDITAT CARBONITZADA

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 
secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 
d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i 
en el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ

On:

t

Tipus de fusta = Coníferes ‐ Fusta laminada

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ

= 0,70

Temps d'exposició  = 60 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,55
Espessor de la capa de guix = 25 mm

Revestiment amb fusta

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

Espessor de la capa de guix = 25 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta Cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 38,89 minuts
Espessor de l tauler = 35 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min
Taulers derivats de fusta no contraxapats

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

:nβ

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb fusta
V. de carbonització sense protecció = 0,70 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,90 mm/min
Temps d'exposició t = 60 minuts
Temps de càlcul t = 21,1 minuts

= 19,0 mm

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

char nd

:nβ

:nβ
:nβ

19,0 mm
= 1,00
= 1,15
= 7 mm
= 26,0 mm

Compleix resistència = Compleix
(veure comprovacions)

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ



COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entramat de fusta = 25 kp / m2 1,00
Aïllant = 5 kp / m2 1,00
Teula = 60 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1 00Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 108 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 75,60 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 6,91 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 451,41 kp  m

Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 21 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 7 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 1.000.200 kp/m2 Compleixσ hipòtesis 1 = 1.000.200 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2





MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

MAGATZEM PP1
JÀSSERA

1. DADES GENERALS 

Data : 18/02/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client:

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =
Pendent biga = 0 %
Angle = 0,00 º
Llum  màxima  (planta) = 5,44 m
Llum  màxima  (perfil) = 5,44 m
Amplada de càrrega  = 5,60 m

Jàssera

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA SECCIÓ

Tipus perfil:
Secció de càlcul:

Alçada (h) = 190 mm
Base (b) = 200 mm
Gruix ànima Tw = 6,5 mm
G i l f 0

HEA
200

Gruix ales T f = 10 mm
Àrea de la secció = 53,8 cm2

4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA SECCIÓ (segons SE‐A)

Pes = 42,30 Kg/m
Iy = 3690 cm4
Wy = 389 cm3
Iz = 1340 cm4Iz = 1340 cm4
Wz = 134 cm3

Tipus d'acer = S‐275
Tensió de límit elàstic = 255 N/mm2
Tensió de ruptura = 410 N/mm2
Mòdul elàstic E = 210.000 N/mm2
Mòdul de rigidesa G = 81.000 N/mm2
Coeficient de poisson v = 0,3
Coeficient de dil∙latació tèrmica = 1,2E‐05 (ºC)^‐1
Debsitat de l'acer = 7.850 kg/m3

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Coeficient de seguretat γM de l'acer = 1,05
Resistència de càlcul fyd=fy/FS 242,857 N/mm2



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 7,55 kp / m2 Permanent 1,35
Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35
Aïllant = 2 kp / m2 Permanent 1,35
Forjat = 60 kp / m2 Permanent 1 35

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Forjat = 60 kp / m2 Permanent 1,35
Envans = 0 kp / m2 Permanent 1,35
Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 428 kp / m2

Durada k

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 60 ut.
Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11
Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 7,55357 kp / m2 Permanent 1,35
Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35
Forjat = 60 kp / m2 Permanent 1,35
Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,35

Estat límit de servei ‐ Servei

Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,35
Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 124,947 kp / m2



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

FORJAT

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 2.394,83 kp / m
Longitud lliure  (L) = 5,44 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 8.858,94 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,72 m
Longitud costat 2 (b) = 2,72 m
Longitud  = 5,44 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 151,20 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 8.858,94 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥

Considerant el mòdul resistent de la secció tenim que:

Caldrà un mòdul resistent mínim que compleixi la relació següent:

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥

Tensió admissible σad = 2.429 Kp/cm2
σ de càlcul = 2.277 Kp/cm2
Mòment de càlcul  = 885.894 Kp cm 
Mòdul resistent mínim Wy = 364,78 cm3
Mòdul resistent de càlcul Wy = 389,00 cm3

La secció compleix ELU Compleix

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥

REDIMENSIONAMENT E.L.U. ‐  Perfils mínims que compleixen resitència

Wy Perfil

IPE = 429,00 cm3 IPE 270 36,1 Kp/m
IPN = 442,00 cm3 IPN 260 41,9 Kp/m
HEA = 389,00 cm3 HEA 200 42,3 Kp/m
HEB = 426,00 cm3 HEB 180 51,2 Kp/m
HEM = 411,00 cm3 HEM 140 63,2 Kp/m

Pes

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥

HEM 411,00 cm3 HEM 140 63,2 Kp/m

maxM
W

σ =

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max

admissible

MW
σ

≥



DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa (L/f) = 300
Iy mínima per complir fletxa = 2.095 cm4
Fletxa admisible (fad) = 1,81 cm
Fletxa de càlcul (f) = 1,03 cm

La secció compleix ELS Compleix

REDIMENSIONAMENT E L S ‐ Perfils mínims que compleixen fletxaREDIMENSIONAMENT E.L.S. ‐  Perfils mínims que compleixen fletxa

Iy Perfil

IPE = 2770,00 cm4 IPE 220 26,2 Kp/m
IPN = 2140,00 cm4 IPN 200 26,3 Kp/m
HEA = 2510,00 cm4 HEA 180 35,5 Kp/m
HEB = 2490,00 cm4 HEB 160 42,6 Kp/m
HEM = 3291,00 cm4 HEM 140 63,2 Kp/m

Pes

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 5,44 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 8.859 kp  m
σ de càlcul = 2.277 Kp/cm2

Acer = S‐275
σ admissible = 2.429 Kp/cm2
Perfil  = HEA
Secció = 200Secció = 200
Àrea secció = 53,8 cm2
Pes de la secció = 42 kg/m
Fletxa de càlcul = 1,0 cm

Compleix resistència = Si
Compleix fletxa = Si

Pau Kuipers Ivern





MEMÒRIA DE CÀLCUL

COBERTA MAGATZEM
BIGA D'ENCAVALLADA 12 X 20 cms.

0,1(600 / )hk h=

1. DADES GENERALS 

Data : 18/02/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client:

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

0,1(600 / )hk h=

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 30 %
Angle = 16,70 º
Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi
Llum  màxima de cabiró (planta) = 5,55 m
Llum  màxima de cabiró (perfil) = 5,79 m

Estructura de fusta amb cabirons

0,1(600 / )hk h=

Llum  màxima de cabiró (perfil) 5,79 m
Amplada de càrrega del cabiró  = 0,70 m
Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix
Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : Binder Holz
Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada
Ti d lit t BS11 Q lit t tà d d l

0,1(600 / )hk h=

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal
Espesor de làmines  = 40 mm
Tracció admisible σt = 8,5 MN/m2
Flexió admisible σF = Rk = 11 MN/m2
Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,12 0,1(600 / )hk h=Factor de correcció de la resistència kh: = 1,12
del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix
del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Classe de servei: 2
Coeficient parcial de seguretat γM = 1 (γM = 1,25 aplicat al material pel  fabricant)
(segons DB SE‐M Taula 2.3)

0,1(600 / )hk h=



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67
Entramat de fusta = 10 kp / m2 Permanent 1 67

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Entramat de fusta = 10 kp / m2 Permanent 1,67
Aïllant = 5 kp / m2 Permanent 1,67
Teulada = 60 kp / m2 Permanent 1,67
Neu = 40 kp / m2 Curta 1,11
Sobrecàrrega  = 50 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 255 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada kmod (segons 2.4)

Pes paviment = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 180 ut.
Càrrega unitària de palet = 648 kp Curta 1,11
Longitud de palet = 0,80 m

Cà T t l li l li t K d 900 k /

stat t ú t pòtes s Co st ucc ó

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 900 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43
Entramat de fusta = 10 kp / m2 Llarga 1,43

Estat límit de servei ‐ Servei

Entramat de fusta = 10 kp / m2 Llarga 1,43
Aïllant i teulada = 65 kp / m2 Llarga 1,43
Neu = 40 kp / m2 Curta 1,11
Sobrecàrrega  = 0 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 177,302 kp / m2



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

ESTRUCTURA

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 178,50 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 5,79 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 749,14 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 900,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,90 m
Longitud costat 2 (b) = 2,90 m
Longitud del cabiró = 5,79 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 485,49 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 749,14 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=
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hσ

⋅
=

⋅

Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
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hσ

⋅
=

⋅

Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 20 cm
Base mínima (bmin) = 11,40 cm
Base (b) = 12 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 1.045.160 kp/m2 Compleix
hi òt i 2 677 338 k / 2 C l i

max
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b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=
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2

.
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Mb
hσ

⋅
=

⋅

σ hipòtesis 2 = 677.338 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2
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2
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σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=
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⋅
=

⋅



DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 250
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 2,32 cm
Fletxa de càlcul (f) = 2,07 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 5 79 mLongitud lliure del cabiró = 5,79 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 749,14 kp  m
σ màxima de càlcul = 1.045.160 kp/m2
Alçada de la secció = 20 cm
Amplada de la secció = 12 cm
Àrea secció = 240 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Compleix
Compleix
Compleix

Pau Kuipers Ivern



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ ESTRUCTURA
GENERALITATS

a.

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 
SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 
carbonització def a les cares exposades assoleix durant el període de temps considerat:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

On:

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 
segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 
minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies 
no protegides o superficies protegides on el temps d'inici de 
la carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

1.
2.
3.

b

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

l i t i d ál l i l à t d àl l d l i id id t t

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

b.

Tipus d'elements =

= 1,15

c.

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 
durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta laminada encolada

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk

‐

‐

‐

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 
corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 
fusta. Si es consideren en altres materials.

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 
individualment enlloc de la estructura global.

, 0 0ef char nd d k d= + ⋅

:efd

0 :d

0 :k

:fk



PROFUNDITAT CARBONITZADA

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i 
en el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 
secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 
d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ

On:

t

Tipus de fusta = Coníferes ‐ Fusta laminada

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ

= 0,70

Temps d'exposició  = 30 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,55
Espessor de la capa de guix = 25 mm

Revestiment amb fusta

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

Espessor de la capa de guix = 25 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta Cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min
Taulers derivats de fusta no contraxapats

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

:nβ

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb fusta
V. de carbonització sense protecció = 0,70 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,90 mm/min
Temps d'exposició t = 30 minuts
Temps de càlcul t = ‐3,3 minuts

= ‐3,0 mm

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

char nd

:nβ

:nβ
:nβ

3,0 mm
= 1,00
= 1,15
= 7 mm
= 4,0 mm

Compleix resistència = Compleix
(veure comprovacions)

,char n nd tβ= ⋅

:nβ

:nβ

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:nβ

:nβ
:nβ



COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entramat de fusta = 10 kp / m2 1,00
Aïllant i teulada = 65 kp / m2 1,00
Neu = 40 kp / m2 1,00
Sobrecàrrega = 0 kp / m2 1 00Sobrecàrrega  = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 133 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 93,10 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 5,79 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 390,73 kp  m

Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 20 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 11 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 626.601 kp/m2 Compleixσ hipòtesis 1 = 626.601 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2



TIRANTS METÀL.LICS

ENCAVALLADA 
COBERTA MAGATZEM

1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Pendent  = 30 %
Angle = 16,70 º
Llum  màxima de cabiró (planta) = 5,55 m
Llum  màxima de cabiró (perfil) = 5,79 m
Amplada de càrrega del cabiró = 0 70 mAmplada de càrrega del cabiró  = 0,70 m
Llum total de l'encavallada = 11,10 m

3. COMPROVACIÓ DE L'ESTAT LÍMIT ÚLTIM

Càrrega (resultant del càlcul bigues) = 178,5 kp m
Càrrega total = 1981,35

ESFORÇOS

Càrrega total 1981,35

F1 = 495,338 kp
F2 = 990,675 kp  F2 = 2xF1 = 2xF3 =F
F3 = 495,338 kp

R1 = 990,675 kp  R1 = R2 = 2xF
R2 = 990,675 kp

N1 1651 13 k N1 F ( ) / i ( )N1 = 1651,13 kp  N1 =F x cos (a) / sin (a)
N2 = ‐1723,8 kp  N2 = ‐ F / sin (a)

3. DIMENSIONAMENT TIRANT

Mòdul elàstic de l'acer = kp/ cm2
Límit elàstic = kp/ cm2

Dimensionament

2.100.000
2.400

Secció  mínima = 0,68797 cm2 σ = F / S
Diàmetre mínim = 9,36 mm

Deformació unitària = 0,00114
Longitud de tirant = 11,10 m ε = σ / E
Deformació total = 12,69 mm

3. RESUM

Diàmetre disseny = 12 mm
Secció  = 1,13097 cm2

Tensió  = 1459,92 cm2
Deformació unitària = 0,0007
Deformació total = 7,72 mm Compleix





MEMÒRIA DE CÀLCUL

PORXO JARDÍ
CABIRONS DE FUSTA LAMINADA 10 X 20 CMS

0,1(600 / )hk h=

1. DADES GENERALS 

Data : 18/02/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client:

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

0,1(600 / )hk h=

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 30 %
Angle = 16,70 º
Llum màxima de carener  = 4,25 m No n'hi han en el cas d'estudi
Llum  màxima de cabiró (planta) = 3,00 m
Llum  màxima de cabiró (perfil) = 3,13 m

Forjat format per estructura de fusta

0,1(600 / )hk h=

Llum  màxima de cabiró (perfil) 3,13 m
Amplada de càrrega del cabiró  = 0,80 m
Amplada de càrrega del carener  = 1,5 m No procedeix
Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : Binder Holz
Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada
Ti d lit t BS11 Q lit t tà d d l

0,1(600 / )hk h=

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal
Espesor de làmines  = 40 mm
Tracció admisible σt = 8,5 MN/m2
Flexió admisible σF = Rk = 11 MN/m2
Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,12 0,1(600 / )hk h=Factor de correcció de la resistència kh: = 1,12
del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix
del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)
Classe de servei: 2
Coeficient parcial de seguretat γM = 1 (γM = 1,25 aplicat al material pel  fabricant)
(segons DB SE‐M Taula 2.3)

0,1(600 / )hk h=



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67
Entramat de fusta = 10 kp / m2 Permanent 1 67

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Entramat de fusta = 10 kp / m2 Permanent 1,67
Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,67
Teulada = 60 kp / m2 Permanent 1,67
Neu = 40 kp / m2 Curta 1,11
Sobrecàrrega  = 50 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 246,667 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada kmod (segons 2.4)

Pes paviment = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 180 ut.
Càrrega unitària de palet = 648 kp Curta 1,11
Longitud de palet = 0,80 m

Cà T t l li l li t K d 900 k /

stat t ú t pòtes s Co st ucc ó

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 900 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43
Entramat de fusta = 10 kp / m2 Llarga 1,43

Estat límit de servei ‐ Servei

Entramat de fusta = 10 kp / m2 Llarga 1,43
Aïllant i teulada = 60 kp / m2 Llarga 1,43
Neu = 40 kp / m2 Curta 1,11
Sobre càrrega = 50 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 225,714 kp / m2



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

ESTRUCTURA

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 197,33 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 3,13 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 241,98 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 900,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 1,57 m
Longitud costat 2 (b) = 1,57 m
Longitud del cabiró = 3,13 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 245,89 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 245,89 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

max
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b h

σ ⋅
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⋅
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σ ⋅
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=
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Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:
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σ ⋅
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⋅

max maxM Y
I
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⋅
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Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 20 cm
Base mínima (bmin) = 3,74 cm
Base (b) = 10 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 405.119 kp/m2 Compleix
hi òt i 2 411 662 k / 2 C l i
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σ hipòtesis 2 = 411.662 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 300
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 1,04 cm
Fletxa de càlcul (f) = 0,31 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 3 13 mLongitud lliure del cabiró = 3,13 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 245,89 kp  m
σ màxima de càlcul = 411.662 kp/m2
Alçada de la secció = 20 cm
Amplada de la secció = 10 cm
Àrea secció = 200 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =

Compleix
Compleix

Pau Kuipers Ivern



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

JÀSSERA

En el sentit de l'aigua

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 370,00 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 835,39 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 900,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,13 m
Longitud costat 2 (b) = 2,13 m
Longitud del cabiró = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 346,50 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 835,39 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:
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Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:
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Flexió admisible σad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 24 cm
Base mínima (bmin) = 8,67 cm
Base (b) = 12 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 794.751 kp/m2 Compleix
hi òt i 2 329 644 k / 2 C l i

max
2

6 M
b h

σ ⋅
=

⋅

max maxM Y
I

σ ⋅
=

max
2

.

6

adm

Mb
hσ

⋅
=

⋅

σ hipòtesis 2 = 329.644 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 300
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 1,42 cm
Fletxa de càlcul (f) = 0,95 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure de la biga = 4 25 mLongitud lliure de la biga = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 835,39 kp  m
σ màxima de càlcul = 794.751 kp/m2
Alçada de la secció = 24 cm
Amplada de la secció = 12 cm
Àrea secció = 288 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =

Compleix
Compleix

Pau Kuipers Ivern
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1 OBJECTE 

L’objecte  d’aquest  annex  és  l’anàlisi  energètica  i  econòmica  de  les  possibles  actuacions  a 
realitzar en l’edifici d’estudi. 

Es volen obtenir els diferents paràmetres que permetin justificar la solució òptima tant a nivell 
econòmic com energètic. Es per això, que es vol definir  l’actuació mínima per poder complir 
amb la normativa vigent i posteriorment l’actuació òptima.  

En  tots  els  casos,  s’estudiarà  l’estalvi  energètic  i  econòmic  de  les  possibles  actuacions  que 
inclouen,  en  tots  els  caos,    la  determinació  dels  nivells  d’emissions  de  CO2  per  consum 
energètic  durant  la  vida  útil  de  l’edifici  i  pel  cost  de  construcció.  Tots  els  resultats  es 
compararan amb els valors energètics de l’edifici en l’estat actual obtinguts de la diagnosi. 

A partir dels resultats obtinguts és vol definir el nivell d’aïllament a executar en la rehabilitació. 

2 DEMANDA ENERGÈTICA 

2.1 INTRODUCCIÓ 

La  demanda  energètica  de  l’edifici  es  vol  valorar mitjançant  l’aplicació  informàtica  LIDER. 
Aquest programa contempla  la normativa del Codi Tècnic de  l’Edificació relativa a  la  limitació 
de  la  demanda  energètica  HE1  i  permet  obtenir  un  informe  complert  de  l’edifici  amb  la 
introducció  prèvia  i  detallada  de  tots  els  paràmetres  de  l’edifici  i  els  materials  de  cada 
parament. 

En  la diagnosi de  l’edifici s’ha establer els valors actuals de demanda a partir de  la normativa 
CTE‐HE‐1.  No obstant, en aquest annex es volen establir els valors de resistència tèrmica que 
compleixin en tots els casos la limitació de demanda energètica. 

En un primer cas, s’estableixen els valors mínims  i posteriorment s’analitzen actuacions més 
restrictives per determinar‐ne el cost econòmic i l’estalvi energètic. 

2.2 VALORS LÍMIT DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

Per  tal d’establir els valors  límit de  la demanda energètica segons  la normativa vigent, s’han 
d’establir prèviament les dades de l’edifici d’estudi. 

En primer lloc es realitza la selecció de la zona climàtica a la que pertany l’edifici , d’acord amb 
el paràgraf 3.1.1 del CTE‐HE1 i de l’apèndix D del mateix document. 

Per  a  la província de Barcelona,  la  zona  climàtica  és  la C2  i per  Tarragona  la B3.  L’edifici  a 
estudiar  es  troba  a  la  província  de  Barcelona  tot  i  que  es  troba més  proper  a  la  ciutat  de 
Tarragona que a la de Barcelona.  

No cal realitzar la correcció de la cota de l’edifici ja que la diferencia de cota entre la capital de 
província i l’edifici és en tots els casos, inferior a 200 m (l’edifici es troba a una cota de 133 m 
mentre que la capital de referència es troba a 0 m) i per tant es manté la zona climàtica.   
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Tanmateix,  per  tal  d’assolir  els  nivells  màxims  d’eficiència  energètica,  la  zona  climàtica 
escollida és la més restrictiva de les dues i correspon a la C2, que és la que li correspondria per 
la ubicació de l’edifici segons el CTE. 

A continuació es mostren les taules amb els valors límit per a la zona C2 segons el CTE‐HE. 

 

Il∙lustració 1:Valors límit per a la zona climàtica C2. 

2.3 PROCEDIMENT DE CÀLCUL DELS VALORS DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

En  tots  els  casos  d’estudi  s’estableixen  els  valors  que  conjuntament  amb  la  zonificació 
climàtica  justificada anteriorment,  formen  les dades de partida per al  càlcul de  la demanda 
amb el programa LÍDER. 

La orientació de  l’edifici és de 220º  respecte el nord, per  tant  la orientació és  sud‐oest. Les 
coordenades del punt central de l’edifici són: 41º15'15.16'' 1º35'33.41''. 

Posteriorment es classifiquen els espais de l’edifici segons l’apartat 3.1.2 del CTE‐HE1.   Segons 
aquest  apartat  es  classifiquen  les  zones  habitables  en  zones  d’alta  càrrega  interna  i  baixa 
càrrega interna. En tots els casos els espais corresponen a una classe higromètrica 3, ja que no 
es preveu alta producció d’humitat. 

 

 

 

Il∙lustració 2:  Introducció de  les dades 
generals al programa LIDER. 
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Després de la introducció de les dades generals s’ha procedit a la introducció de la geometria 
de  l’edifici. Per això  s’han  importat  les plantes  i  les divisòries en  format dxf dels plànols en 
CAD. A partir d’aquestes 3 plantes que formen l’edifici, s’han detallat totes les divisòries i s’han 
creat  cadascun  dels  espais  que  formen  l’edifici  recreant  la  geometria  de  l’estat  actual  de 
l’edifici. 

A banda de la definició dels forjats, envans, façanes i la coberta, s’han modelitzat els marcs que 
formen les finestres i les obres que produeixen segons la seva ubicació real.  

 

Il∙lustració 3: Modelització amb LIDER de l’edifici. Façana principal. 

Un  cop  s’han  introduït  la  geometria  de  l’edifici,  s’ha  definit  la  tipologia  de  cadascun  dels 
paraments,  tot  indicant  si  són  divisòries  interiors,  exteriors,  parets  mitgeres,  cobertes  o 
elements en contacte amb el terreny. 

 

Il∙lustració 4: Modelització amb LIDER de l’edifici. Façana posterior. 

Posteriorment  es  procedeix  a  la  definició  dels  materials  de  cadascun  dels  elements  que 
componen  l’edifici.  Es  crea  una  base  de  dades  amb  cadascun  dels materials  de  l’edifici  i 
després  es  creen  els  elements  compostos  que  defineixen  els  forjats, murs,  envans,  façana, 
coberta etc. 

Cadascun dels materials emprats en  la modelització,  té assignat uns valors de  transmitància 
tèrmica, densitat,  conductivitat,  calor específic, gruixos etc.  Les variables que  s’estudien per 
determinar  el  nivell  de  compliment  de  la  demanda  energètica,  són  els  valors  de  la 
transmitància tèrmica que han de disposar els diferents elements de l’edifici. 

Per  tant, es plantejaran diferents  tipus d’aïllament  tèrmic aplicats a  l’estat actual de  l’edifici 
per tal de determinar la resistència tèrmica en cada cas. 
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Il∙lustració  5:  Modelització  amb  LIDER  de  l’edifici.  Vista  de  la  modelització  de  les 
divisòries interiors des de la façana principal. 

 

 Il∙lustració  6: Modelització  amb  LIDER  de  l’edifici.  Vista  de  la  modelització  de  les 
divisòries interiors des de la façana posterior. 

2.4 DETERMINACIÓ DE LES ACTUACIONS PER A COMPLIR AMB ELS VALORS 
LÍMIT DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

2.4.1 ELEMENTS DE L’EDIFICI EN L’ESTAT ACTUAL QUE NO COMPLEIXEN REQUISITS 
MÍNIMS ENERGÈTICS 

El resultat de la modelització i simulació de la demanda energètica de l’edifici en l’estat actual 
segons la diagnosi realitzada, és que l’edifici presenta una sèrie d’elements que no compleixen 
amb  els  requisits  mínims.  En  l’apèndix  1  es  detallen    els  càlculs  realitzats  i  les  hipòtesis 
utilitzades.  Els  elements  que  no  compleixen  amb  els  requisits mínims  i  que  són  objecte  de 
millora en l’aïllament tèrmic són els següents: 

‐ Mur de façana format per paret de maçoneria de 50 cm de gruix amb revestiment 
de morter amb base calcària: No compleix transmitància tèrmica.  U = 1.05W/m2K 
U límit = 0.95W/m2K. 

‐ Mur de paret mitgera  i façana posterior sense revestir format per obra de fàbrica 
de dues fulles amb càmera d’aire  intermèdia: No compleix transmitància tèrmica. 
U= 1.29W/m2K U = 0.95W/m2K. 

‐ Tots els vidres simples formats per una sola capa: No compleixen la permeabilitat a 
l’aire màxima. 
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‐ Coberta posterior  formada per biguetes de  formigó  i entrebigat ceràmic  i acabat 
amb  teula,  sense  aïllant:  No  compleix  transmitància  tèrmica  i  hi  ha  el  risc  de 
condensacions. U= 2.78 W/m2K U = 0.53W/m2K. 

2.4.2 ACTUACIONS PROPOSADES 

Per  tal  de  complir  amb  la  limitació  de  la  demanda  energètica  es  contemplen  diferents 
solucions que es comparen entre elles per tal de determinar la més adient.  

A partir de  la modelització de  l’estat actual de  l’edifici s’han  incorporat aïllaments tèrmics en 
aquelles  zones  i  tancaments  que  no  complien  amb  els  requisits  mínims  segons  l’apartat 
anterior i s’estudia la demanda d’energia de l’edifici en cada cas 

La modelització de cada solució s’ha realitzat amb el programa LIDER i CALENER i els informes 
corresponents s’adjunten  a l’apèndix nº1.   

L’increment d’aïllament s’ha realitzat amb un material aïllant variable en cada cas en funció del 
tancament, però amb  la mateixa resistència  tèrmica. En  tots els casos, s’ha pres un valor de 
transmitància tèrmica de 0,034 W / m2 K corresponent al poliestirè extruït XPS utilitzat en els 
tancaments verticals i també a la llana de roca utilitzada en la coberta. 

Per  comparar  els  diferents models,  s’ha  incrementat  progressivament  el  gruix  d’aïllament  i 
s’han  estudiat  els  resultats.  La  primera  hipòtesis  correspon  al  diagnosi  en  l’estat  actual  de 
l’edifici i no es contempla cap inversió rehabilitació. La segona hipòtesis correspon a l’actuació 
mínima  per  al  compliment  del  CTE  tot  i  que  els  valors  d’aïllament  resultants  no  són 
constructius ja que comercialment no existeixen els gruixos necessaris. 

Si  apliquem  valors  constructius  als  aïllaments  utilitzats  en  la  hipòtesis  anteriors  s’obté  la 
“Inversió mínima real per al compliment del CTE. Proposta 1 (P1)”.  Si aquesta segona hipòtesis 
la millorem obtenim la “Inversió proposada. Proposta 2 (P2)”. 

A continuació s’adjunta una taula amb els valors de  les transmitàncies tèrmiques obtingudes 
en  cada  cas  estudiat  en  funció  de  les  actuacions  realitzades  i  els  gruixos  d’aïllaments 
considerats. 

 
Transmit.

U  
(W/m2K)

Gruix de 
material 
U = 0,034 
W/Mk en 

mm

 
Transmit.

U  
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Gruix de 
material 
U = 0,034 
W/Mk en 

mm
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U  
(W/m2K)

Gruix de 
material 
U = 0,034 
W/Mk en 
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Transmit.

U  
(W/m2K)

Gruix de 
material 
U = 0,034 
W/Mk en 

mm

 
Transmit.

U  
(W/m2K)

Gruix de 
material 
U = 0,034 
W/Mk en 

mm

 
Transmit.

U  
(W/m2K)

Gruix de 
material 
U = 0,034 
W/Mk en 

mm
Inversió 0. Estat actual 

de l'edifici
1,05 0 1,29 0 2,16 0 1,88 0 0,63 0 2,78 0

Inversió mínima per 
compliment del CTE

0,95 4 0,95 10 1,04 20 1,88 0 0,53 10 0,53 52

Inversió real pel 
compliment del CTE‐P1

0,65 20 0,53 40 0,65 40 0,89 20 0,46 60 0,47 60

Inversió proposada ‐ P2 0,47 40 0,46 50 0,54 50 0,57 40 0,43 60 0,42 60

VALORS DE TRANSMITÀNCIA TÈRMICA ADOPTATS EN LA  REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Forjat zona 
posterior

Coberta zona 
anterior

Coberta zona 
posterior

Actuacions

Mur de maçoneria
Mur d'obra de 

fàbrica
Forjat zona anterior

 

Il∙lustració  7:  Quadre  de  les  transmitàncies  resultants  per  a  cada  hipòtesis 
d’actuació considerada. 
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Econòmicament , a la proposta nº 2 s’ha valorat amb la possibilitat de incorporar la contribució 
d’energia solar a la ACS en un 30% i un 50% segons contempla el CTE. 

2.5 ANÀLISI COMPARATIU DE LES ACTUACIONS 

2.5.1 DADES DE PARTIDA 

Per  tal  de  realitzar  l’anàlisi  comparatiu  de  les  diferents  actuacions  partim  de  les  següents 
dades per als diferents càlculs contemplats. 

La superfície total de l’edifici correspon a la suma de les tres plantes existents. Els valors de les 
emissions s’ha obtingut de la publicació “ Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb 
efecte hivernacle. Generalitat de Catalunya. Comissió  interdepartamental del canvi climàtic.”. 
Per últim els costos de  l’energia corresponen al preu  final dels valors actuals obtingut de  les 
factures. 

 

 

 

  Il∙lustració 8: Quadre de 
les  transmitàncies 
resultants  per  a  cada 
hipòtesis  d’actuació 
considerada. 

 

 

 

 

La valoració econòmica  i energètica de cadascuna de  les actuacions s’ha obtingut mitjançant 
les dades de  l’Institut  Tecnològic de  la  construcció de Catalunya, que  engloba  les dades de 
múltiples empreses i disposa de dades mediambientals que inclouen el transport i la producció 
dels materials. 

2.5.2 ANÀLISI COMPARATIU 

A partir del pressupost general de rehabilitació, s’han extret les dades relatives a les actuacions 
relatives  a la rehabilitació d’aïllaments i s’han aplicat els preus de cada aïllament en funció de 
l’actuació contemplada.  

Amb això s’obtenen els valors de la il∙lustració nº 9, amb la valoració total de les actuacions 
relatives a la millora de l’aïllament tèrmic. S’hi pot observar l’import de cada actuació i les 
emissions de CO2 en cada cas resultants del pressupost energètic del projecte a més del 
percentatge sobre el total de la inversió econòmica de la rehabilitació. 

 

Superficie total de 
l'edifici

346 m2

Superficie habitada 
actual

138 m2

Volum total de l'edifici 1159,10 m3

Usuaris actuals 2 ud.

Emisions energia 
elèctrica *

0,2060
KgCO2 
/Kwh

Emisions Gas natural * 2,15824
KgCO2 
/m3

Cost Energia elèctrica 0,2250 € / KWh

Cost Gas natural 0,7073 € / m3

Cost Gas natural 0,0608 € / KWh

DADES GENERALS



Pau Kuipers Ivern                                                     Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Annex 2.Anàlisi energètica ‐ 

10 

Superficie de 
rehabilitació

Preu 
actuació

Import total 
actuació

Emissions 
actuació

Emissions 
totals 

actuació

m2 € / m2 €  KgCO2 /m2 KgCO2

Inversió 0. Estat actual 
de l'edifici

346,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0,00%

Inversió mínima per 
compliment del CTE

346,00 66,19 € 22.903,00 € 21,59 7.469 8,81%

Inversió real pel 
compliment del CTE‐P1

346,00 66,19 € 22.903,00 € 21,59 7.469 8,81%

Inversió proposada ‐ P2 346,00 68,68 € 23.765,00 € 22,40 7.749 9,14%

Inversió proposada ‐ P2 i 
Contribució solar 30%

346,00 79,17 € 27.393,00 € 25,80 8.928 10,53%

Inversió proposada ‐ P2 i 
Contribució solar 50%

346,00 79,17 € 27.393,00 € 25,80 8.928 10,53%

Actuacions

% sobre 
el total 
de la 

rehabilita
ció

INVERSIÓ EN REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

 

Il∙lustració 9: Inversions realitzades en funció de l’actuació proposada. 

A partir dels valors obtinguts amb la modelització del programa LIDER i CALENER s’obtenen les 
demandes  d’energia  per  a  cada  hipòtesis  i  les  emissions  resultants  esperades  de  la 
climatització de l’edifici. 

 

KWh/any Kg CO2 any KWh/any
Kg CO2 
any

KWh/
any

Kg CO2 
any

KWh/any
KWh/ 
any m2

Estalvi
Kg CO2 
any

Kg CO2 
any m2

Estalvi  
anual

Estalvi

Inversió 0. Estat actual  de 
l 'edifici

23.376 8.956 1.349 795 2.798 1.072 27.522 79,5 0,00% 10.823 31,3 0 0,00%

Inversió real  pel  compliment 
del  CTE‐P1

12.864 4.910 1.729 1.003 2.798 1.072 17.391 50,3 36,81% 6.985 20,2 3.839 35,47%

Inversió proposada ‐ P2 11.549 4.426 2.179 1.245 2.798 1.072 16.525 47,8 39,96% 6.743 19,5 4.080 37,70%

Inversió proposada ‐ P2 i  
Contribució solar 30%

11.549 4.426 2.179 1.245 1.985 761 15.713 45,4 42,91% 6.432 18,6 4.392 40,58%

Inversió proposada ‐ P2 i  
Contribució solar 50%

11.549 4.426 2.179 1.245 1.444 553 15.172 43,8 44,88% 6.224 18,0 4.599 42,49%

ACS

Cost energètic

TotalDescripció de l'actuació Calefacció Refrigeració

 

Il∙lustració 10: Cost energètic durant la vida útil de l’edifici. 
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Il∙lustració 11:Gràfic amb la  cost econòmic per sistemes en funció de la inversió en aïllament. 

 

De  la mateixa manera  que  per  a  la  demanda  energètica,  s’obtenen  els  valors  econòmics 
resultants per a cada intervenció i que s’adjunten a la il∙lustració nº 11. 

Calefacció Refrigeració ACS

€/any €/any €/any €/any
Estalvi  
anual

Estalvi

Inversió 0. Estat actual  de 
l 'edifici

1.421,25 € 303,44 € 170,12 € 1.894,80 € 0,00 € 0,00%

Inversió real  pel  compliment 
del  CTE‐P1

782,11 € 389,03 € 170,12 € 1.341,25 € 553,55 € 29,21%

Inversió proposada ‐ P2 702,18 € 490,16 € 170,12 € 1.362,46 € 532,34 € 28,09%

Inversió proposada ‐ P2 i  
Contribució solar 30%

702,18 € 490,16 € 120,72 € 1.313,06 € 581,74 € 30,70%

Inversió proposada ‐ P2 i  
Contribució solar 50%

702,18 € 490,16 € 87,80 € 1.280,15 € 614,65 € 32,44%

TotalDescripció de l'actuació

Cost econòmic de la demanda energètica

 

Il∙lustració 12: Cost econòmic de la demanda energètica. 
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Il∙lustració 13:Gràfic amb les emissions  per sistemes en funció de la inversió en aïllament. 

2.5.3 RETORN DE LA INVERSIÓ 

A partir de la inversió realitzada en cada cas, tant en despesa econòmica com en emissions de 
CO2,  s’obtenen els períodes de  retorn per a cada  inversió. El  retorn de  la  inversió equival a 
determinar  el  temps per  al qual  la  inversió  inicial  comença  a  aportat beneficis  econòmics  i 
energètics. 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 14: Gràfic amb les 
emissions    per  sistemes  en 
funció  de  la  inversió  en 
aïllament. 

 

 

 

Inversió 
econòmica

Inversió 
energètica

Sobre el total 
de la 

rehabilitació

€ ‐ anys CO2 ‐ anys CO2 ‐ anys

Inversió 0. Estat actual  de 
l 'edifici

‐ ‐ ‐

Inversió real  pel  compliment 
del  CTE‐P1

41,37 1,95 22,09

Inversió proposada ‐ P2 44,64 1,90 20,78

Inversió proposada ‐ P2 i  
Contribució solar 30%

47,09 2,03 19,31

Inversió proposada ‐ P2 i  
Contribució solar 50%

44,57 1,94 18,44

Descripció de l'actuació

Retorn de la inversió
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La relació per a obtenir el retorn de la inversió de determinada per: 

IT
DE o - DE '

=  

  on: 

‐ T :  Període de retorn (anys). 

‐ I : Inversió de l’actuació (€ o Kg CO2) 

‐ DEo : Despesa energètica inicial (€;Kg CO2 /any)  

‐ DE’ : Despesa energètica després de la rehabilitació (€;Kg CO2 /any)  

Pel que fa a termes energètics, s’ha determinat el retorn de la inversió pel que fa a la inversió 
en l’aïllament tèrmic de l’edifici i en la inversió total de la rehabilitació. 

2.6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

En base als resultats obtinguts anteriorment, s’arriba a les següents conclusions:  

‐ Com  més  s’incrementa  la  inversió  en  rehabilitació,  més  disminueix  el  consum 
d’energia de l’edifici durant la vida útil fins arribar a un cert punt on una increment 
considerable de la inversió, no comporta un estalvi energètic considerable. 

‐ Aplicar els criteris del CTE comporta un estalvi econòmic d’un 29,21 % equivalents 
a  553,55  €  anuals,  un  estalvi  d’emissions  de  consum  energètic  de  36,81 %  i  un 
estalvi d’emissions de kg de CO2 de 35,47 %. El retorn de la inversió econòmica en 
aquest cas és de 41,37 anys i d’emissions de Kg de CO2 de 1,95 anys.  

‐ Aplicar els criteris d’aïllament en la proposta 2 amb una contribució solar del 50% 
comporta  un  estalvi  econòmic  d’un  32,44 %  equivalents  a  614,65  €  anuals,  un 
estalvi d’emissions de consum energètic de 44,88 % i un estalvi d’emissions de kg 
de CO2 de 42,49 %. El retorn de  la  inversió econòmica en aquest cas és de 44,57 
anys i d’emissions de Kg de CO2 de 1,94 anys.  

‐ Tot i que la inversió inicial es més considerable i que els temps de retorn no varien 
molt en funció de la solució adoptada, s’opta per dur a terme la proposta número 
2 ja que comporta l’estalvi econòmic i energètic més important.  
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2.7 ANÀLISI ENERGÈTIC DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

En aquest apartat s’analitza  la despesa energètica resultant de  la rehabilitació de  la actuació 
triada  i  justificada  en  els  apartats  anteriors.  Aquesta  despesa  energètica,  s’ha  obtingut 
mitjançant  l’aplicació  informàtica  del  mòdul  mediambiental  de  l’Institut  Tecnològic  de  la 
Construcció. 

Segons la consulta realitzada a l’ITEC, els valors de les constants mediambientals considerades 
en  el  programari,  s'han  obtingut  a  partir  de  dades  facilitades  per  ICAEN  (Institut  Català 
d’Energia)  i dades obtingudes d'equips d'investigació de  l'UPC  . S’han consultat  també vàries 
bases de dades, la principal ha sigut Ecoinvent v.1.3 encara que algunes dades s'han contrastat 
i completat a partir de consultes i informació facilitada per algunes empreses.  

2.7.1 ENERGIA 

Es mostra  en  aquest  apartat  l’energia necessària per  a dur  a  terme  la  rehabilitació. Aquest 
valors inclouen el cost d’execució i el cost de producció dels materials i les despeses auxiliars. 

MJ fabricació MJ/m² % MJ construcció MJ/m² %

Treballs previs i implantació d'obra 2.533,26 3 0,37 1.998,55 2,37 4,27
Enderrocs i desmuntatges 2.030,62 2,4 0,29 3.622,62 4,29 7,73

Estructures 156.448,10 185,15 22,56 30.575,79 36,18 65,27
Tancaments i divisòries 136.133,47 161,1 19,63 1.307,02 1,55 2,79

Impermeabilitzacions i aïllaments 92.047,82 108,93 13,27
Revestiments 78.552,55 92,96 11,33 6.756,91 8 14,42
Paviments 59.853,81 70,83 8,63 29,16 0,035 0,062
Instal.lacions 134.240,37 158,86 19,36 393,16 0,47 0,84
Manyeria 8.184,58 9,69 1,18 0,3 3,60E‐04 6,50E‐04
Fusteria 13.942,94 16,5 2,01
Vidrieria 9.435,83 11,17 1,36
Diversos 2.159,87 2,56 4,61
TOTAL 693.403,33 820,6 100 46.843,37 55,44 100

Pes Construcció
Energia

 

Il∙lustració 15: Taula resum per capítols d’obra de la despesa energètica. 

 

 

Il∙lustració 
16:  Gràfic 
per  capítols 
del  cost 
energètic  de 

la 
maquinària. 
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Il∙lustració 17: Gràfic per capítols del cost energètic dels materials. 

 

 

Il∙lustració 18: Gràfic 3D per capítols del cost energètic dels materials. 

S’observa a partir de les dades obtingudes, que el cost energètic  més considerable correspon 
al capítol d’estructures, tancaments i instal∙lacions. De tots ells, la ceràmica és el material amb 
més energia consumida. 
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2.7.2 EMISSIONS DE KG DE CO2 

Es mostra en aquest apartat,  les emissions de Kg de CO2   per a dur a terme  la rehabilitació. 
Aquest valors  inclouen el cost d’execució  i el cost de producció dels materials  i  les despeses 
auxiliars. 

kg CO2 
fabricació

kg 
CO2/m²

%
kg CO2 

construcció
kg 

CO2/m²
%

Treballs previs i implantació d'obra 253,51 0,3 0,34 521,96 0,62 4,63
Enderrocs i desmuntatges 180,32 0,21 0,25 935,28 1,11 8,29

Estructures 14.432,04 17,08 19,63 7.977,95 9,44 70,71
Tancaments i divisòries 11.658,41 13,8 15,86 190,56 0,23 1,69

Impermeabilitzacions i aïllaments 13.087,42 15,49 17,81
Revestiments 9.375,19 11,09 12,75 985,16 1,17 8,73
Paviments 7.631,87 9,03 10,38 4,25 0,005 0,038
Instal.lacions 14.491,13 17,15 19,72 102,64 0,12 0,91
Manyeria 529,66 0,63 0,72 0,044 5,25E‐05 3,94E‐04
Fusteria 1.275,97 1,51 1,74
Vidrieria 586,79 0,69 0,8
Diversos 564,16 0,67 5
TOTAL 73.502,31 86,98 100 11.282,01 13,35 100

Pes Construcció
Emissions de CO2

 

Il∙lustració 19: Taula resum per capítols d’obra de les emissions de CO2. 

 

 Il∙lustració 20: Gràfic per capítols d’emissions de la maquinària. 

 

Les emissions   més  importants corresponen a estructures,  instal∙lacions  i aïllaments, mentre 
que per  la maquinària,  les emissions més  importants corresponen a el capítol d’estructures, 
degut principalment a la producció de la ceràmica. 
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Il∙lustració 21: Gràfic per capítols d’emissions de materials 

 

 

Il∙lustració 22: Gràfic 3D per capítols d’emissions de materials 

S’observa  que  el  material  que  produeix  més  emissions  de  CO2  produeix  correspon  a  el 
poliestirè  extruït.  Aquest  podria  ser  substituït  per  llana  de  roca  que  emet  moltes  menys 
emissions  i  energia  en  la  construcció,  tot  i  que  constructivament  és  més  ràpida  la  seva 
construcció. 
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2.7.3 DADES CONSTITUTIVES DELS MATERIALS 

S’inclouen a continuació les dades obtingudes per a tots els materials utilitzats a l’obra. 

kg kg/m² % MJ MJ/m² % kg CO2 kg CO2/m² %

ABS 4,68 0,0055 0,0024 468 0,55 0,067 69,08 0,082 0,094
acer 352,35 0,42 0,18 12.332,31 14,59 1,78 993,63 1,18 1,35

acer cromat 16,11 0,019 0,0083 625,22 0,74 0,09 61,4 0,073 0,084
acer esmaltat 260,23 0,31 0,13 10.097,00 11,95 1,46 991,53 1,17 1,35
acer galvanitzat 70,79 0,084 0,037 2.952,51 3,49 0,43 221,57 0,26 0,3
acer inoxidable 157,13 0,19 0,081 12.959,98 15,34 1,87 711,93 0,84 0,97
acer laminat 882,72 1,04 0,46 30.895,20 36,56 4,46 2.471,62 2,92 3,36
acer recuit 0,43 5,11E‐04 2,24E‐04 18,36 0,022 0,0026 1,47 0,0017 0,002
additiu 290,56 0,34 0,15 27.021,85 31,98 3,9 3.988,42 4,72 5,43

adhesiu copolímer acrílic 136,95 0,16 0,071 6.162,91 7,29 0,89 909,65 1,08 1,24
adhesiu de cautxú sintètic 2,97 0,0035 0,0015 133,57 0,16 0,019 19,72 0,023 0,027
adhesiu de resines epoxi 21,76 0,026 0,011 979,04 1,16 0,14 144,51 0,17 0,2

aigua 15.916,88 18,84 8,25 95,5 0,11 0,014 4,62 0,0055 0,0063
alumini 83,32 0,099 0,043 13.457,12 15,93 1,94 771,93 0,91 1,05
àrid 69.343,27 82,06 35,93 10.401,49 12,31 1,5 554,75 0,66 0,75

baquelita 0,22 2,63E‐04 1,15E‐04 22,2 0,026 0,0032 3,28 0,0039 0,0045
bronze 3,7 0,0044 0,0019 173,3 0,21 0,025 16,97 0,02 0,023
calç 3.404,10 4,03 1,76 16.411,15 19,42 2,37 2.825,40 3,34 3,84

cautxú asfàltic 3,48 0,0041 0,0018 382,77 0,45 0,055 56,65 0,067 0,077
cautxú sintètic 5,58 0,0066 0,0029 613,95 0,73 0,089 90,87 0,11 0,12

ceràmica 51.463,13 60,9 26,66 142.449,95 168,58 20,54 10.807,26 12,79 14,7
ceràmica esmaltada 2.022,12 2,39 1,05 22.542,64 26,68 3,25 1.152,61 1,36 1,57

ciment 9.159,74 10,84 4,75 34.605,49 40,95 4,99 7.630,06 9,03 10,38
cola 0,61 7,17E‐04 3,14E‐04 60,6 0,072 0,0087 8,94 0,011 0,012

cola natural 24,01 0,028 0,012 120,07 0,14 0,017 10,81 0,013 0,015
coure 127,97 0,15 0,066 19.196,24 22,72 2,77 1.881,23 2,23 2,56

coure recuit 21,88 0,026 0,011 3.325,45 3,94 0,48 325,89 0,39 0,44
EPDM 27,33 0,032 0,014 2.732,94 3,23 0,39 403,38 0,48 0,55
escaiola 503,19 0,6 0,26 905,75 1,07 0,13 80,51 0,095 0,11

escuma elastomèrica 12,49 0,015 0,0065 961,95 1,14 0,14 141,89 0,17 0,19
esmalt sintètic 5,86 0,0069 0,003 527,12 0,62 0,076 77,85 0,092 0,11
fibra natural 20,97 0,025 0,011 62,9 0,074 0,0091 3,14 0,0037 0,0043

film polietilè 0,2 mm 2,33 0,0028 0,0012 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
formigó prefabricat 3.660,22 4,33 1,9 8.418,50 9,96 1,21 805,65 0,95 1,1

fosa 23,4 0,028 0,012 767,52 0,91 0,11 61,32 0,073 0,083
fusta 11.927,85 14,12 6,18 25.048,48 29,64 3,61 716,39 0,85 0,97

gres extruït esmaltat 1.543,65 1,83 0,8 16.825,80 19,91 2,43 1.265,30 1,5 1,72
guix 8.359,69 9,89 4,33 15.047,43 17,81 2,17 1.337,55 1,58 1,82

imprimació antioxidant 98,08 0,12 0,051 9.808,00 11,61 1,41 1.447,66 1,71 1,97
llana de roca 265,73 0,31 0,14 5.926,40 7,01 0,85 375,75 0,44 0,51

llautó 37,24 0,044 0,019 5.958,84 7,05 0,86 583,97 0,69 0,79
llautó cromat 2,25 0,0027 0,0012 366,3 0,43 0,053 35,9 0,042 0,049

massilla de poliuretà 2,52 0,003 0,0013 50,4 0,06 0,0073 7,43 0,0088 0,01
massilla de silicona 0,9 0,0011 4,66E‐04 18 0,021 0,0026 2,65 0,0031 0,0036
morter prefabricat 8.807,56 10,42 4,56 20.697,76 24,49 2,98 1.937,31 2,29 2,64

nylon 5,07 0,006 0,0026 506,78 0,6 0,073 74,8 0,089 0,1
pintura acrílica 362,36 0,43 0,19 8.950,24 10,59 1,29 1.319,27 1,56 1,79
poliamida 1,64 0,0019 8,51E‐04 198,72 0,24 0,029 29,33 0,035 0,04

polièster reforçat 1,4 0,0017 7,25E‐04 75,21 0,089 0,011 11,1 0,013 0,015
poliestirè 6,29 0,0074 0,0033 629,2 0,74 0,091 92,87 0,11 0,13

poliestirè expandit 93,24 0,11 0,048 10.909,08 12,91 1,57 1.610,18 1,91 2,19
poliestirè extruït 546,78 0,65 0,28 63.972,84 75,71 9,23 9.442,39 11,17 12,85

polietilè 115,5 0,14 0,06 11.781,13 13,94 1,7 1.738,89 2,06 2,37
polietilè expandit 4,16 0,0049 0,0022 424,07 0,5 0,061 62,59 0,074 0,085

polisulfur 3,23 0,0038 0,0017 338,78 0,4 0,049 50 0,059 0,068
poliuretà 22,28 0,026 0,012 1.452,66 1,72 0,21 213,4 0,25 0,29
porcellana 278 0,33 0,14 12.023,50 14,23 1,73 644,13 0,76 0,88

PVC 725,09 0,86 0,38 50.756,56 60,07 7,32 7.491,67 8,87 10,19
resina sintètica 174,99 0,21 0,091 16.273,79 19,26 2,35 2.402,01 2,84 3,27

tauler de partícules fusta xapada 379,85 0,45 0,2 7.179,13 8,5 1,04 645,4 0,76 0,88
vernís 19,51 0,023 0,01 1.950,95 2,31 0,28 287,96 0,34 0,39
vidre 784,89 0,93 0,41 12.479,72 14,77 1,8 737,55 0,87 1

vidre trempat 415 0,49 0,22 10.873,00 12,87 1,57 639,33 0,76 0,87
TOTAL 193.017,22 228,42 100 693.403,33 820,6 100 73502,31 86,98 100

Pes Energia Emisions
Components constitutius de fabricació
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3 ANÀLISI HIDROLÒGIC D’APROFITAMENT DE L’AIGUA 

Es vol analitzar en aquest apartat la possibilitat de la recaptació de les aigües pluvials i l’estudi 
de les necessitats d’aigua potable, no potable, la generació d’aigües grises i residuals. 

Amb tot això, es determina  la demanda total de  l’edifici  i s’estudia  la capacitat necessària de 
l’equip de depuració d’aigües grises i l’estalvi total d’aigua de l’edifici. 

3.1 PLUVIOMETRIA 

Les  dades  pluviomètriques  s’obtenen  mitjançant  el  “Atles  climàtic  de  Catalunya”,  del 
departament de medi ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  23:  Precipitacions mitjanes 
anuals de Catalunya. 

 

 

 

A partir d’aquesta  informació s’obté que per a  la zona d¡estudi,  la precipitació mitjana anual 
correspon a  550 mm. 

Si  s’analitza  la  distribució  anual  de  precipitacions  s’obté  la  taula  de  la  il∙lustració  següent  i 
s’observa  que  els mesos  amb més  precipitacions  corresponen  a Octubre,  setembre  i Maig 
mentre que els mesos amb més sequera corresponen a juny, juliol i novembre. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

mm/dia 1,74 1,54 1,23 1,63 2,05 0,69 0,73 1,30 2,47 2,91 0,60 1,44

mm/mes 52,25 46,14 37,02 48,81 61,48 20,57 22,01 39,02 74,16 87,39 17,90 43,25

% 9,50% 8,39% 6,73% 8,87% 11,18% 3,74% 4,00% 7,10% 13,48% 15,89% 3,25% 7,86%

Hivern

PLUVIOMETRIA

Hivern Primavera Estiu Tardor

 

Il∙lustració 24: Precipitacions mitjanes anuals de Catalunya. 
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Il∙lustració 25: Precipitacions mensuals en mm. 

3.2 VOLUMS D’AIGUA OBTINGUTS 

A  partir  de  les  precipitacions  anuals  i  de  la  superfície  total  de  l’edifici  aprofitable  per  a  la 
recaptació  de  les  aigües  pluvials  s’obté  el  volum màxim  d’aigua  pluvial  que  es  pot  recollir 
anualment. 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 26: Volums d’aigua pluvials 
màximes que es poden recaptar. 

 

3.3 DEMANDA D’AIGUA I VOLUMS D’EVACUACIÓ 

Per tal de conèixer  l’aprofitament de  l’aigua pluvial  la necessitat de depuració d’aigües grises 
cal determinar la demanda d’aigua total de l’edifici tant potable com no potable i la generació 
d’aigües residuals grises i negres. 

El  present  projecte  contempla,  segons  la  normativa  d’Ecoeficiència  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  la  separació de  les aigües  separatives en aigües negres  i aigües grises. En aquest 
projecte, es contempla la possibilitat de la depuració de les aigües grises. 

A  continuació és  classifica  la demanda d’aigua potable  i  la d’aigua no potable en  funció del 
punt de recollida. 

‐ Aigua potable: Lavabos, Banys, dutxes i cuines. 

‐ Aigua no potable: Inodors, neteja, rentadora, reg. 

En  funció  del  nivell  de  contaminació  de  les  aigües  residuals  produïdes,  es  classifiquen  les 
aigües evacuades en aigües grises o negres. En el nostre cas només es considera la depuració 
d’aigües  grises  per  a  aprofitament  no  potable  mentre  que  les  aigües  residuals  negres 

Precipitació mitjana anual 550 mm

Superfície útil  de coberta 185 m2

Coberta posterior 71,35 m2

Coberta magatzem oest 66,96 m2

Coberta magatzem est 46,71 m2

Volum anual  m3/m2 0,55 m3/m2

Volum anual  l/m2 550 l/m2

Volum anual  total  recaptat 101,76 m3

Volum anual  total  recaptat 101.761 litres

DADES HIDROLÒGIQUES
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s’evacuen  directament  a  la  xarxa  pública  de  sanejament.  A  continuació  es  classifiquen  les 
aigües residuals en funció de la possibilitat de depuració. 

‐ Aigües grises: Lavabos, dutxa, banyera, rentadora. 

‐ Aigües negres: Cuina, inodors, neteja. 

 

Consum mig diàri   150 litres/hab. Lavabos 20% 30 litres/hab.dia

Habitants 9 Habitants Dutxa i  banyera 25% 38 litres/hab.dia

Aigües  residuals 35% Cuina 10% 15 litres/hab.dia

Aigües  grises 60% TOTAL 55% 83 l itres/hab. dia

Reg 5%

Demanda total  diària 1.350 litres

Destinat a residuals 52,5 litres/hab. Inodors 15% 23 litres/hab.dia

473 litres  totals Neteja 10% 15 litres/hab.dia

Destinat a aigües  grises 90 litres/hab. Rentadora 15% 23 litres/hab.dia

810 litres  totals Reg 5% 8 litres/hab.dia

TOTAL 45% 68 l itres/hab. dia

Demanda total  mensual 40.500 litres

Destinat a residuals 1.575 litres/hab. TOTAL AIGÜES RESIDUALS 35% 53 l itres/hab. dia

14.175 litres  totals TOTAL AIGÜES GRISES 60% 90 l itres/hab. dia

Destinat a aigües  grises 2.700 litres/hab. TOTAL PER INFILTRACIÓ 5% 8 l itres/hab. dia

24.300 litres  totals

TOTAL 100% 150 l itres/hab. dia

Demanda total  anual 492.750 litres

Destinat a residuals 19.163 litres/hab.

172.463 litres  totals 600 litres/dia

Destinat a aigües  grises 32.850 litres/hab. 810 litres/dia

295.650 litres  totals 74%

ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

ABASTAMENT D'AIGUA  NO POTABLE

DEMANDA D'AIGUA

RECICLATGE D'AIGÜES GRISES

Màxim per equip

% de la total  generada

Total  d'aigües  grises  generades

 

Il∙lustració 27: Demanda d’aigua i volums d’evacuació. 

3.4 ESQUEMA GENERAL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA, DEPURACIÓ 
I EVACUACIÓ 

A continuació es presenta  l’esquema general de  l’abastament d’aigua  i  la depuració segons si 
les aigües d’abastament són potables o no i si les aigües d’evacuació són grises per a depuració 
o bé si són negres per a la xarxa pública de sanejament. 

S’hi observen dos circuits d’aigua, el d’aigua potable que va connectat a  la xarxa pública  i  la 
xarxa i la d’aigua no potable, que recull les aigües grises depurades i les aigües pluvials. 

De  la mateixa manera,  les  canonades d’evacuació  connecten amb el dipòsit de depuració  si 
tractem les aigües grises i el circuit de aigües negres que connecten a la xarxa pública, tot i que 
prèviament  es  recullen  en  una  arqueta  per  la  possibilitat  futura  de  depuració  d’aquestes 
aigües. 
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Il∙lustració 28: Esquema general hidràulic. 

3.5 ANÀLISI DELS VOLUMS OBTINGUTS 

En el següent quadre es mostren els diferents cabals mensuals generats. En el present cas, s’ha 
tingut  en  compte  un  equip  de  depuració  d’aigües  grises  de  600  litres  per  dia.  Amb  això, 
s’observen marcats en color vermell els mesos on  la depuració d’aigües grises no es suficient 
amb  la  previsió  de  recaptació  d’aigua  pluvial.  No  obstant,  la  recaptació  d’aigua  pluvial 
acumulada, pot assumir sense problemes el dèficit d’aquests mesos de juny, juliol i novembre. 

 

Il∙lustració 29: Quadre dels volums parcials obtinguts. 

 

Tanmateix,  amb  la  previsió  de  volums  pluvials  i  el  100  %  de  depuració  d’aigües  grises 
s’obtenen  uns  excedents  mensuals  que  es  preveuen  acumular  en  un  dipòsit  d’aigua  no 
potable. 
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Il∙lustració 30: Volums mensuals obtinguts. 

En  qualsevol  cas,  en  funció  del  volum  d’aigua  del  dipòsit,  l’equip  de  depuració  entrarà  en 
funcionament,  prioritzant  l’entrada  d’aigües  pluvials,  intentant  així  l’estalvi  energètic  de 
l’equip de depuració. 

3.6 VOLUM DEL DIPÒSIT DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS I DEPURADES 

Per a l’acumulació de l’aigua no potable, es dissenya un dipòsit que permeti la recollida de les 
aigües  pluvials  i  les  aigües  grises  depurades.  El  dipòsit  es  troba  lleugerament  sobre 
dimensionat per futurs increments de demanda i permet l’acumulació de gairebé 3 mesos del 
volum d’aigües pluvials. 

Amplada 2,5 m

Longitud 6 m

Longitud 1,5 m

Volum  22,5 m3

Acumulació màxima de pluja 2,65 mesos

DIPÒSIT D'AIGUA

 

Il∙lustració 31: Volum del dipòsit d’acumulació 

4 DESPESA ENERGÈTICA DE L’EDICIÓ DEL PROJECTE 

L’edició  i maquetació del projecte  contempla una despesa energètica que  ve donada per  la 
impressió i producció del paper. A partir de la publicació de la “34 Kg de CO2. Publicació de la 
Generalitat de Catalunya”, s’estimen els valors de Kg de CO2 i la quantitat d’arbres equivalents 
afectats. 
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Nº de fulls  per exemplar 600 ud.

Nº Volums 1 ud.

Mida dels  fulls A4

Tipus  de fulls 80 g/m2

Tipus  de paper Reciclat

Emisions  de CO2 per Kg de paper 32,38 Kg CO2 / Kg paper

Dimensions  unitàries  per full 0,062 m2 per full

Superficie total 37,42 m2

Pes  total  per exemplar 2,99 Kg

Pes  total  dels  volums 2,99 Kg

Consum d'aigua en la producció 350 litres

EMISIONS TOTALS 60,10 Kg CO2

KG D'ARBRE NECESSÀRIS 1,03 kg

Nº D'ARBRES AFECTATS 1 arbres

CONSUM ENERGÈTIC PER MAQUETACIÓ  (inclou consums indirectes)

 

Il∙lustració 32:Consum energètic per maquetació 
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APÈNDIX 1: DEMANDA ENERGÈTICA 
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PROPOSTA 1. COMPLIMENT MÍNIM DEL CTE  

 



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Projecte de rehabilitació 

Fecha: 04/02/2012

Localidad: La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad: Catalunya



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Projecte de rehabilitació 

La Gornal (Alt Penedès) Catalunya

Rambla Penedès,5

Pau Kuipers

PFG

(null)

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 89,496,4

Proporción relativa calefacción refrigeración 4,995,1

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 2

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E02 P01 Residencial 3 91,74 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 23,84 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 13,36 3,00

P02_E02 P02 Residencial 3 14,92 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 16,70 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 6,88 3,00

P02_E05 P02 Residencial 3 7,24 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 5,33 3,00

P02_E07 P02 Residencial 3 6,32 3,00

P02_E08 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 1,18 3,00

P02_E09 P02 Residencial 3 13,81 3,00

P02_E10 P02 Residencial 3 10,49 3,00

P02_E11 P02 Residencial 3 19,24 3,00

P03_E02 P03 Residencial 3 45,43 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 7,24 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 63,24 3,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre
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Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 3

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Maconeria 0,700 1900,00 837,00 - 1 SI

Ceramica_7 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 - --

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10 --

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 750,00 1000,00 - 4 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Maconeria 0,93 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Maconeria 0,500

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,004

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Obra de fabrica_1 0,94 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000
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Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 4

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Obra de fabrica_1 0,94 XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,012

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240

Coberta_anterior 0,53 Teja de arcilla cocida 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Ceramica_7 0,040

Coberta_posterior 0,53 Teja de arcilla cocida 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,052

Ceramica_7 0,040

Forjat_anterior 1,04 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020

Ceramica_7 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Forjat_posterior 1,88 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_PB 0,46 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
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Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 5

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Solera_PB 0,46 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Enva 0,89 Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

Ceramica_7 0,070

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020

Ceramica_7 0,070

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre simple 4,15 0,50 SI

Vidre_doble 3,60 0,50 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

Marco 5,60 SI

3.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidre simple

Marco Marco
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Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 6

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,30

Factor solar 0,47

Justificación SI

Nombre Buit_vidre doble

Acristalamiento Vidre_doble

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,80

Factor solar 0,47

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80
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Opción
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Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 7

Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 8

4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E02 91,7  1  45,5  79,5  0,0  0.0  

P01_E03 23,8  1  56,5  74,2  0,0  0.0  

P02_E01 13,4  1  40,8  103,6  27,0  47,5  

P02_E02 14,9  1  38,4  95,0  81,9  87,6  

P02_E03 16,7  1  40,4  102,3  24,3  45,2  

P02_E04 6,9  1  43,1  102,3  0,0  0.0  

P02_E05 7,2  1  24,1  85,9  0,0  0.0  

P02_E06 5,3  1  25,0  90,8  0,0  0.0  

P02_E07 6,3  1  27,1  60,8  0,0  0.0  

P02_E09 13,8  1  25,7  76,0  0,0  0.0  

P02_E10 10,5  1  88,7  101,7  100,0  80,0  

P02_E11 19,2  1  74,6  100,4  88,7  81,4  

P03_E02 45,4  1  76,2  112,4  87,8  103,6  

P03_E01 7,2  1  26,5  84,7  0,0  0.0  

P03_E03 63,2  1  100,0  111,5  90,9  97,5  
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Opción
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Proyecto
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Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 40071F721812010 Página: 9

5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material Maconeria

Ceramica_7

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

Acristalamiento Vidre simple

Vidre_doble

Marco Marco
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PROPOSTA 2. SOLUCIÓ CONTEMPLADA. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA.  

 



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Projecte de rehabilitació 

Fecha: 04/02/2012

Localidad: La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad: Catalunya



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 16329FA2D3B474E Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Projecte de rehabilitació 

La Gornal (Alt Penedès) Catalunya

Rambla Penedès,5

Pau Kuipers

PFG

(null)

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 93,674,7

Proporción relativa calefacción refrigeración 11,988,1

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 16329FA2D3B474E Página: 2

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E02 P01 Residencial 3 91,74 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 23,84 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 13,36 3,00

P02_E02 P02 Residencial 3 14,92 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 16,70 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 6,88 3,00

P02_E05 P02 Residencial 3 7,24 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 5,33 3,00

P02_E07 P02 Residencial 3 6,32 3,00

P02_E08 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 1,18 3,00

P02_E09 P02 Residencial 3 13,81 3,00

P02_E10 P02 Residencial 3 10,49 3,00

P02_E11 P02 Residencial 3 19,24 3,00

P03_E02 P03 Residencial 3 45,43 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 7,24 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 63,24 3,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Maconeria 0,700 1900,00 837,00 - 1 SI

Ceramica_7 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 - --

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10 --

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 750,00 1000,00 - 4 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Maconeria 0,65 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Maconeria 0,500

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Obra de fabrica_1 0,53 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000
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Comunidad
Catalunya
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Obra de fabrica_1 0,53 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Coberta_anterior 0,46 Teja de arcilla cocida 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Ceramica_7 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Coberta_posterior 0,47 Teja de arcilla cocida 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Ceramica_7 0,040

Forjat_anterior 0,65 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Ceramica_7 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Forjat_posterior 1,88 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_PB 0,46 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
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Comunidad
Catalunya
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Solera_PB 0,46 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Enva 0,89 Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

Ceramica_7 0,070

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020

Ceramica_7 0,070

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre simple 2,60 0,72 SI

Vidre_doble 2,60 0,72 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

Marco 5,60 SI

3.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidre simple

Marco Marco
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% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,90

Factor solar 0,67

Justificación SI

Nombre Buit_vidre doble

Acristalamiento Vidre_doble

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,90

Factor solar 0,67

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80
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Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E02 91,7  1  44,9  62,2  0,0  0,0  

P01_E03 23,8  1  57,8  58,2  0,0  0.0  

P02_E01 13,4  1  36,3  79,0  31,5  95,1  

P02_E02 14,9  1  32,8  70,9  70,3  103,2  

P02_E03 16,7  1  38,0  80,5  28,0  92,2  

P02_E04 6,9  1  46,5  84,9  0,0  0.0  

P02_E05 7,2  1  30,5  80,3  0,0  0.0  

P02_E06 5,3  1  33,0  87,3  0,0  0.0  

P02_E07 6,3  1  32,4  54,9  0,0  0.0  

P02_E09 13,8  1  32,1  71,2  0,0  0.0  

P02_E10 10,5  1  73,5  71,4  100,0  110,0  

P02_E11 19,2  1  63,8  71,9  77,7  99,0  

P03_E02 45,4  1  70,7  88,0  63,3  135,1  

P03_E01 7,2  1  35,3  82,4  0,0  0.0  

P03_E03 63,2  1  100,0  85,0  63,8  116,9  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material Maconeria

Ceramica_7

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

Acristalamiento Vidre simple

Vidre_doble

Marco Marco
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APÈNDIX 2: CALIFICACIÓ ENERGÈTICA  
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PROPOSTA 1. COMPLIMENT MÍNIM DEL CTE  



Calificación Energética

Proyecto: Projecte de rehabilitació 

Fecha: 04/02/2012



Calificación

Energética

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 4BBD4B222619AB8 Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Projecte de rehabilitació 

La Gornal (Alt Penedès) Catalunya

Rambla Penedès,5

Pau Kuipers

PFG

(null)

Bloque



Calificación

Energética

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 04/02/2012 Ref: 4BBD4B222619AB8 Página: 2

2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E02 P01 Residencial 3 91,74 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 23,84 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 13,36 3,00

P02_E02 P02 Residencial 3 14,92 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 16,70 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 6,88 3,00

P02_E05 P02 Residencial 3 7,24 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 5,33 3,00

P02_E07 P02 Residencial 3 6,32 3,00

P02_E08 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 1,18 3,00

P02_E09 P02 Residencial 3 13,81 3,00

P02_E10 P02 Residencial 3 10,49 3,00

P02_E11 P02 Residencial 3 19,24 3,00

P03_E02 P03 Residencial 3 45,43 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 7,24 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 63,24 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Maconeria 0,700 1900,00 837,00 - 1

Ceramica_7 0,600 1500,00 800,00 - 1

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 750,00 1000,00 - 4

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Maconeria 0,65 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Maconeria 0,500

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Obra de fabrica_1 0,53 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Obra de fabrica_1 0,53 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Coberta_anterior 0,46 Teja de arcilla cocida 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Ceramica_7 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Coberta_posterior 0,47 Teja de arcilla cocida 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Ceramica_7 0,040

Forjat_anterior 0,65 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Ceramica_7 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Forjat_posterior 1,88 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_PB 0,46 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Solera_PB 0,46 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Enva 0,89 Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

Ceramica_7 0,070

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020

Ceramica_7 0,070

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre simple 2,60 0,72

Vidre_doble 2,60 0,72

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marco 5,60

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidre simple

Marco Marco

% Hueco 10,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,90

Factor solar 0,67

Nombre Buit_vidre doble

Acristalamiento Vidre_doble

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,90

Factor solar 0,67
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3. Sistemas

Nombre 1

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS 1

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
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parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

5. Justificación

5.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

1 0,0 30,0
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6. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 67,9 23464,0 85,8 29671,2

Consumo energía primaria (kWh) 78,9 27299,6 102,7 35496,4

Emisiones CO2 (kgCO2) 20,2 6985,1 26,1 9025,3
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Projecte de rehabilitació 

La Gornal (Alt Penedès) Catalunya

Rambla Penedès,5

Pau Kuipers

PFG

(null)

Bloque
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E02 P01 Residencial 3 91,74 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 23,84 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 13,36 3,00

P02_E02 P02 Residencial 3 14,92 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 16,70 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 6,88 3,00

P02_E05 P02 Residencial 3 7,24 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 5,33 3,00

P02_E07 P02 Residencial 3 6,32 3,00

P02_E08 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 1,18 3,00

P02_E09 P02 Residencial 3 13,81 3,00

P02_E10 P02 Residencial 3 10,49 3,00

P02_E11 P02 Residencial 3 19,24 3,00

P03_E02 P03 Residencial 3 45,43 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 7,24 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 63,24 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Maconeria 0,700 1900,00 837,00 - 1

Ceramica_7 0,600 1500,00 800,00 - 1

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 -

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,120 400,00 1700,00 - 5

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 750,00 1000,00 - 4

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Maconeria 0,47 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Maconeria 0,500

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Obra de fabrica_1 0,46 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Obra de fabrica_1 0,46 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

Coberta_anterior 0,43 Teja de arcilla cocida 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Ceramica_7 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Coberta_posterior 0,42 Teja de arcilla cocida 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Forjat_anterior 0,54 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Forjat_posterior 0,57 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020



Calificación

Energética

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 05/02/2012 Ref: 2A9847BA5FD7A3 Página: 5

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Forjat_posterior 0,57 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_PB 0,46 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Enva 0,89 Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

Ceramica_7 0,070

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020

Ceramica_7 0,070

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre simple 2,60 0,72

Vidre_doble 2,60 0,72

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marco 3,00
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2.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidre simple

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,66

Nombre Buit_vidre doble

Acristalamiento Vidre_doble

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,66
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 30,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
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parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

5. Unidades terminales

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 30,0 30,0
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7. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 59,0 20390,5 85,9 29703,3

Consumo energía primaria (kWh) 71,3 24665,2 102,6 35465,6

Emisiones CO2 (kgCO2) 18,6 6431,8 26,0 8990,7
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és l’anàlisi i gestió dels residus generats per l’obra. Els residus que es 
consideren  són  els  generats per  l’enderroc de materials  existents  i dels nous materials que 
s’inclouen en la rehabilitació. 

En  tots els casos es vol quantificar  la quantitat de  residus generats  i descriure el  tractament 
necessari  d’aquests  residus  i  el  transport  als  centres  de  reciclatge.  Per  això  s’ha  utilitzat  el 
mòdul de  l’ITEC, gestió ambiental, que a partir del pressupost del projecte, genera  les dades 
dels residus que s’analitzen en aquest annex. 

2 RESIDUS GENERATS EN L’OBRA 

2.1 RESIDUS PER FASES D’OBRA 

A continuació es mostren  les taules resum amb els valors de residus generats en pes  i volum 
per a cada tipus de residu i per cada capítol d’obra. 

S’observa que el residu més important generat en l’obra correspon tant en pes com  en volum 
a el formigó en gairebé 100 tones i en 43 m3. Aquests valors suposen aproximadament un 80 
% del pes de residus de tota l’obra i un 60 % del volum. 

 

Capítol Pes m3 Pes m3 Pes m3 Pes m3 Pes m3
Trebal l s   0,28  0,19  0,01  0,00  0,05  0,04  0,00  0,00  0,00  0,00 
Enderrocs 17,87  12,32  96,77  41,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Estructures   0,00  0,00  0,71  0,38  2,19  2,05  0,00  0,00  0,01  0,03 
 Tancaments  
i  divisòries  

0,00  0,00  0,48  0,25  1,70  2,01  0,00  0,00  0,00  0,00 

Aïl laments   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Revestiment 0,00  0,00  1,17  0,78  0,18  0,18  0,00  0,00  0,00  0,00 
Paviments   0,00  0,00  0,11  0,08  0,06  0,05  0,00  0,00  0,00  0,00 
Ins ta l .lacion 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Manyeria   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Fusteria   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Vidrieria   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 Jardineria   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Diversos   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
TOTAL 18,15  12,51  99,25  43,35  4,18  4,33  0,00  0,00  0,01  0,03 
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Il∙lustració 1:Residus per fase d’obra. 
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Capítol Pes m3 Pes m3 Pes m3 Pes m3 Pes m3 Pes m3
Trebal l s   0,00  0,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,04  0,03  0,00  0,00  0,38  0,28 
Enderrocs 0,00  0,03  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  114,66  54,23 
Estructures   0,16  0,96  0,01  0,01  0,03  0,03  0,00  0,00  0,00  0,00  3,10  3,46 
 Tancaments  
i  divisòries  

0,13  0,86  0,00  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,31  3,13 

Aïl laments   0,07  0,46  0,01  0,01  0,24  0,99  0,03  1,09  0,00  0,00  0,35  2,55 
Revestiment 0,38  1,87  0,00  0,00  0,11  0,21  1,17  0,98  0,16  0,47  3,16  4,48 
Paviments   0,03  0,13  0,00  0,00  0,04  0,23  0,00  0,00  0,02  0,04  0,26  0,53 
Ins ta l .lacion 0,81  1,41  0,09  0,66  0,07  0,47  0,00  0,00  0,00  0,00  0,97  2,54 
Manyeria   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  0,01 
Fusteria   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,04  0,00  0,00  0,00  0,02  0,01  0,06 
Vidrieria   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02 
 Jardineria   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Diversos   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
TOTAL 1,58  5,74  0,11  0,68  0,50  1,99  1,24  2,11  0,18  0,54  125,20  71,28 
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Il∙lustració 2:Residus per fase d’obra. 

2.2 RESIDUS. PESOS 

Es mostren  en  aquest  apartat  les  gràfiques  dels  residus  per  pes  per  capítols  d’obra  i  per 
materials. 

 

 

Il∙lustració 3:Residus. Pes per fases d’obra. 
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Il∙lustració 4:Residus. Percentatges de materials. 

 

2.3 RESIDUS. VOLUMS 

Es mostren en aquest apartat  les gràfiques dels  residus per  volum per  capítols d’obra  i per 
materials. 

 

 

Il∙lustració 5:Residus. Volum per fases d’obra. 
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Il∙lustració 6 :Residus. Percentatges de materials per volum. 

2.4 RESIDUS. EMBALATGES GENERATS 

Les  obres  de  rehabilitació  comporten  la  generació  de  residus  d’embalatges  dels  diferents 
materials utilitzats. En aquest apartat es quantifiquen aquests embalatges. 

 

 

Il∙lustració 7 :Residus. Pes d’embalatges. 
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150101  (envasos de paper i 
cartró)

150102 (envasos de plàstic)

150103 (envasos de fusta)

150110* (envasos amb 
restes de substàncies 
perilloses o contaminats  per 
elles)

 

Il∙lustració 8 :Residus. Embalatges pe pes. 

 

 

Il∙lustració 9 :Residus. Volum d’embalatges. 

 

S’observa que les proporcions dels residus dels embalatges per volum i per pes es mantenen. 
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2.5 SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Els  residus generats per  l’obra, en  funció del  seu volum han de  ser  separats en contenidors 
específics en funció del tipus de residu. El procediment de separació és descriu a l’apartat 3, no 
obstant a continuació es mostren els quadres resum amb els volums i pesos dels materials i els 
contenidors específics necessaris en aquestes obres. 

 

Codi LER Fraccions (Tones) R.D. 105/2008 (Tones) Projecte
cal separar 

individualment
Tipus de residu Projecte

170107 Inerts 18,149 no inert si

170101  (formigó)  80,000 99,251 si inert si

170103 
(teules i materials 

ceràmics) 
40,000 4,181 no inert no

170202  (vidre)  1,000 0,000 no inert no

170407  (metalls barrejats)  2,000 0,009 no no especial   no

170201  (fusta)  1,000 1,579 si no especial   si

170203  (plàstic)  0,500 0,110 no no especial   no

150101 
(envasos de paper i 

cartró) 
0,500 0,503 si no especial   si

170904 No especials  1,245 no no especial   si

170903 Especials* 0,179 si especial si  

Il∙lustració 10 :Classificació de resdus. 

 

Codi LER 
170107 170101 170201 150101 170904 170903 Gestió 

interna 

Fraccions 
Inerts (formigó)  (fusta)  (envasos de 

paper i cartró) 
No 

especials 
Especials* Totals 

Pes (T) 
22,330 99,251 1,579 0,503 1,364 0,179 125,206

Volum (M3) 
16,843 43,353 5,740 1,993 2,819 0,539 71,287

 

Il∙lustració 11 :Taula resum dels residus generats. 
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3 GESTIÓ DE RESIDUS 

3.1 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus  produïts  en  una  obra,  cal  tenir  en  compte  que  la  gestió  en  obra  d’aquests  residus 
també pot reduir‐ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió:  la gestió dins de  l’obra  i fora de  l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a  la gestió “externa” de  l’obra, s’ha de considerar sempre  l’abocament en dipòsits 
controlats  com a última opció en  la gestió dels  residus de  construcció  i demolició,  i  s’ha de 
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoració.  

Per  fer‐ho  viable,  la  gestió mínima  de  separació  selectiva  per  a  les  obres  de  construcció  i 
demolició ha d’estar formada per  la segregació dels residus  inerts, dels residus no especials  i 
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels  residus  inerts que genera; en el  segon  cas ens  referim a  la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que  fa  a  la  gestió  “interna” de  l’obra,  la  classificació  en origen  (a  la mateixa obra) dels 
residus  de  construcció  i  demolició  és  el  factor  que més  influeix  en  el  seu  destí  final.  Un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que 
un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser  transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico‐químiques exigides, 
pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de  reciclatge o de  reutilització ha d’estar  sotmesa a una destria 
inicial  que  permeti  disposar  d’una matèria  primera  uniforme  i  d’un material  resultant  de 
qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

El  tipus  de  separació  selectiva  i  el  nombre  de  contenidors  en  funció  de  les  possibilitats  de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La  quantitat  de  material  reutilitzat  (m3  una  vegada  matxucats)  a  l’obra  procedent  del 
reciclatge  in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu 
petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

Els models  de  senyalitzacions  emprades  per  als  contenidors  segons  el  tipus  de  residu  que 
poden contenir.  
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Les  dades  sobre  destí  dels  residus  (dades  dels  gestors  de  les  instal∙lacions  de  valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 
per  mitjà  d’un  procés  de  matxuqueig.  Els  materials  asfàltics  i  bituminosos  es  poden 
reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

Un  cop  identificat  el  residu  generat,  cal  determinar  les  característiques  fisicoquímiques  del 
material  en  funció  del  punt  de  reutilització  i  de  les  propietats  definides  en  el  projecte. 
Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de 
qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a 
la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar‐ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar  la possibilitat de portar‐lo a un valoritzador  i, en el seu  lloc, comprar material reciclat 
de les característiques demanades. 

3.2  GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU NO ESPECIALS 

Principalment  els  residus  no  especials  s’originen  en  la  construcció  i  l’enderroc  d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir  les operacions de gestió de  residus no especials, cal definir el  tipus de  separació 
selectiva  i  el  nombre  de  contenidors  en  funció  de  les  possibilitats  de  reutilització,  de  les 
tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es  realitzi una  classificació en origen,  ja que un  contenidor que  surt de  l’obra  amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins  i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer‐
ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts 
i no especials) cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

La  regulació  de  les  operacions  de  la  gestió  de  la  runa  i  restes  d’obra  és  fixada  pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que 
es destinin a l’abandonament.  

La  generació  de  l’estudi  de  gestió  de  residus  ve  donat  pel  compliment  del  Reial  Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No  es  consideraran  dintre  d’aquest  àmbit  les  terres  i materials  procedents  de  l’obra  que 
puguin reutilitzar‐se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor 
o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
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La  classificació  dels  residus  no  especials  en  aquesta  obra  pot  presentar‐se  en  els  següents 
escenaris: 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar 
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de 
la  gestió  de  la  runa  i  restes  d’obra  està  fixada  pel  Decret  201/1994 modificat  pel  Decret 
161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres 
no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil  i a edificació  i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta  bàsicament  d’argiles,  terrenys  amb  guixos,  amb matèries  orgàniques,  etc.  Quan  les 
terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

 Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col∙locació d’armadures metàl∙liques 
en estructures.  

Quan es generen en  reparacions  realitzades a  l’obra  i aquesta no disposa de  contenidor de 
ferralla, cal transportar‐los al taller per optimitzar‐ne la gestió. 
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Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades 
del transport de materials (palets). 

Quan  les  fustes  incorporen  algun  tipus  de  tractament  químic,  coles,  vernissos,  etc.,  es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER‐170204.   

S’originen  generalment  en  abassegaments  separatius  o  en  segregació  en  un  contenidor  de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen  principalment  en  les  oficines  provisionals  i  en  la mateixa  obra  en  operacions  de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida 
de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació  en  un  contenidor  de  plàstics  amb  destinació  a  un  gestor  autoritzat. Només  són 
reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar‐los com a residus 
no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics.  Segregació  en un  contenidor de plàstics  amb destinació  a un 
gestor autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació  en  un  contenidor  de  residus  no  especials  barrejats  amb  destinació  a  un  gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen  generalment  en  la  instal∙lació  de  canonades,  làmines  d’impermeabilització  de 
cobertes i fusteria de PVC. 
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Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, 
i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

3.3  GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU ESPECIALS 

S’entenen  com  a  residus  especials  aquelles  substàncies  que  a  causa  de  la  seva  composició 
química  i de  les  seves  característiques  (inflamabilitat,  toxicitat,  reactivitat química, etc.)  són 
perilloses  per  a  la  salut  i/o  per  al  medi  ambient.  Moltes  d’aquestes  substàncies  tenen 
l’agreujant de ser difícils de degradar per  la natura, amb  la qual cosa s’acumulen en el medi  i 
els  seus  danys  repercuteixen  durant  molt  de  temps;  altres,  en  degradar‐se  produeixen 
substàncies encara més perilloses que  les originals. Per tot això, aquests residus requereixen 
una consideració i un tractament especial. 

En  la  definició  que  dóna  la  Ley  10/1998,  de  21  de  abril,  de  Residuos,  es  considera  residu 
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així 
com  els  recipients  i  envasos  que  els  hagin  contingut,  els  que  hagin  estat  qualificats  com  a 
perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb 
el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

Els  residus  especials  que  se  segreguin  a  l’obra  mateixa  cal  gestionar‐los  a  través  de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament 
el tipus de residu. 

Els residus especials  tòxics  i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos,  i 
s'haurà de demanar permís a  l’entitat  corresponent per  tal d’ampliar aquest  termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera 
que quedi clarament  identificada  la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, 
caldrà incloure‐hi a més: 

‐ El codi d’identificació del residu. 

‐ El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

‐ La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els  residus  han  d’ésser  retirats  per  gestors  autoritzats,  els  quals  seran  els  encarregats 
d’assegurar‐ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  
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S’adoptaran les mesures següents: 

El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

S’hauran  d’emmagatzemar  els  olis  emprats  en  condicions  satisfactòries,  evitant  les 
barreges  amb  aigua  o  altres  residus  no  oliginosos,  han  d'estar  en  instal∙lacions  que 
permetin  la  conservació  fins  a  la  seva  recollida,  gestió  i  lliurament  a  persona 
autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

Els  residus especials  s’hauran d’emmagatzemar degudament  tapats  i de manera que 
qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran 
de materials absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin 
els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen  residus  com  tints,  resines,  vernissos,  dissolvents,  additius  de  formigó, 
desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, 
atesa  la  gran  varietat  de  productes  d’aquestes  característiques  que  hi  ha  al  mercat,  és 
convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar‐ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària  i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest  apartat  s’inclouen  envasos  de  pintures,  tints,  resines,  coles,  vernissos,  dissolvents, 
additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, 
etc. 

Gestió:  Reciclatge  de  plàstics,  reciclatge  i  recuperació  de metalls  o  compostos metàl∙lics,  i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 
previ  a  disposició  del  rebuig.  Deposició  de  residus  especials  i  incineració  de  residus  no 
halogenats. 

Aerosols. LER ‐ 150111 
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Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest  residu  és  generat,  entre  d’altres,  pels  equips  de  topografia  en  el  moment  de 
senyalitzar‐ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests  recipients  han  de  romandre  tancats  per  evitar  l’aigua  de  pluja  i  s’han  d’identificar 
degudament. 

Es  generen  en  operacions  de manteniment  de maquinària  d’obres  públiques  o  vehicles  de 
l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació  en  un  contenidor  de  residus  especials  amb  destinació  a  un  gestor  autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió:  Reciclatge  de  plàstics,  reciclatge  i  recuperació  de metalls  o  compostos metàl∙lics,  i 
recuperació,  reutilització  i  regeneració  d’envasos.  Condicionament  previ  a  disposició  del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament  en  origen  de  l’oli  contingut  i  segregació  de  l’oli  i  del  filtre,  per  separat,  a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En 
la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 
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Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar  l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 
hermètics. Finalment, els  residus han de  ser evacuats amb  cisternes per gestors autoritzats. 
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa  la presència  important 
de  greixos  i  olis  en  aquest  tipus  de  màquines.  Així  mateix,  és  freqüent  la  utilització  de 
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En  cas  d’haver  de  gestionar  aquests  tipus  de  residus,  s’ha  de  fer  per  mitjà  d’un  gestor 
autoritzat. 

Es  tracta  de  transformadors  i  condensadors  que  contenen  PCB  (policlorbifenil)  i  PCT 
(policlorterfenil).  Aquest  residu  es  genera  bàsicament  en  operacions  de  desconstrucció.  La 
manipulació  d’aquests  aparells  es  realitzarà  sempre  mitjançant  personal  procedent 
d’empreses especialitzades. 

Al  Reial  decret  1378/1999,  s’estableixen  les  mesures  per  a  l’eliminació  i  gestió  dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És  important evitar  la ruptura dels tubs en el moment de manipular‐los per evitar  la fuita del 
gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades 
de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 



Pau Kuipers Ivern                                                     Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Annex 3.Gestió de residus ‐ 

17 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

3.4  GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS. AMIANT. 

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a 
les deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit 
domèstic.  Des  del  14  de  desembre  de  2002  se'n  prohibeix  la  utilització,  la  producció  i  la 
comercialització a Espanya per  l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, 
instal∙lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 
1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central.  

Les  fibres  d'amiant  es  trenquen  longitudinalment  i  són  molt  fines,  per  això  la  inhalació 
mantinguda de fibres d'amiant és perillosa per a  la salut: pot produir càncer  i altres malalties 
pulmonars.  Per  aquest motiu  és molt  important  que  aquest  tipus  de  residu  es  dipositi  en 
bosses retractilades o de plàstic.  

L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut 
de les persones, requereix una manipulació i un tractament especials.  

Per  manipular  i/o  desballestar  aquests  residus  cal  posar‐se  en  contacte  amb  empreses 
especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb 
risc d'amiant)  i es poden consultar en  Internet, en el Departament de Treball de  las diferents 
direccions Provincials. 

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol∙licitar‐ne 
l'aprovació a l’autoritat laboral competent. 

Abans, durant  i després de  realitzar els  treballs  s’hauran de  fer  avaluacions  ambientals. Cal 
utilitzar  maquinària  que  generi  poca  pols,  aïllar  degudament  la  zona  de  treball  i  utilitzar 
aspiradors especials homologats. 

Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada 
abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament. 

Cal  dipositar  la  pols  resultant  d’aquestes  operacions  en  contenidors  tancats o  en  sacs  amb 
doble capa de polipropilè etiquetats degudament, així com sol∙licitar‐ne l'evacuació a un gestor 
autoritzat. 

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que 
les ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:  

 

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601 
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S’han de dipositar en  sacs amb doble  capa de polipropilè,  s’han d’identificar amb el  logotip 
adjunt i han de ser evacuats per un gestor autoritzat. 

En  aquests moments  aquest  tipus  d’amiant  està  prohibit  en  la  construcció,  però  encara  es 
troba col∙locat realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal∙lacions de calefacció, 
en cobertes, etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l’amiant és un producte 
cancerigen.  Per  aquest  motiu,  abans  de  realitzar  operacions  de  demolició,  retirada  o 
manteniment de materials  amb  amiant  cal  fer  el preceptiu pla de  treball que haurà de  ser 
degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

Gestió: Deposició de residus especials. 

 

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 

S’han de dipositar en  sacs amb doble  capa de polipropilè,  s'han d'identificar amb el  logotip 
adjunt i han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat. 

Es  tracta  de  retalls  de  plaques  o  tubs  de  fibrociment  amb  amiant.  La  seva manipulació  és 
especialment perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans 
de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer 
el  preceptiu  pla  de  treball  que  haurà  de  ser  degudament  aprovat  per  l’autoritat  laboral 
competent.  

La  fabricació d’aquest  tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de 
juny de 2002. 

Gestió: Deposició de residus especials. 

3.5  SENYALITZACIÓ DE CONTENIDORS 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en  funció del  tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
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No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus 
no especials). Aquest  símbol  identifica els  residus no especials barrejats, no obstant, en  cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu: 

Fusta    Ferralla    Paper i cartró    Plàstic  

Cables elèctrics   Poda   Orgànica   Terres 

 

Especials 

Especials  Amiant   Tòners  Aerosols 

CODI  LER:  (els  codis  dependran  dels  tipus  de  residus).  Aquest  símbol  identifica  els  residus 
especials  de manera  genèrica  i  pot  servir  per  senyalitzar  la  zona  d’aplec  habilitada  per  als 
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que els  identifiquen  i  caldrà  senyalitzar els bidons o  contenidors d’acord  amb  la 
legislació de residus especials. 
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4 CENTRES DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 

A continuació s’adjunten les dades de les instal∙lacions per a la gestió de runes i altres residus 
de la construcció més properes a la ubicació de les obres. 

Les  dades  s’han  obtingut  de  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  (www.arc.cat),  on  hi  ha  un 
registre de tots els centres de recollida i reciclatge de materials. 

 

 

Il∙lustració 12: Centre de gestió de residus. Olèrdola. 

 

 

 

Il∙lustració 13: Centre de gestió de residus. Sant Jaume dels Domenys. 
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Il∙lustració 14: Centre de gestió de residus. Vilanova i la Geltrú.. 
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és l’estudi i definició de les instal∙lacions necessàries per poder donar 
servei a les noves demandes energètiques, aigua i sanejament derivades de la rehabilitació de 
l’edifici. 

Es justifica dons en aquest annex les instal∙lacions d’ACS i climatització, fontaneria, electricitat, 
gas i sanejament. 

2 NORMATIVA UTILITZADA 

Per  a  l’estudi  energètic  i  el  disseny  i  càlcul  de  les  instal∙lacions  del  projecte  s’ha  seguit  la 
següent normativa: 

• Reglament de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementàries (IT). 

• Codi tècnic de l’edificació (CTE). 

3 INSTAL∙LACIONS D’ACS I CLIMATITZACIÓ 

3.1 ELECCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I ACS 

Les  instal∙lacions  actuals  de  l’edifici  es  composen  una  caldera  central  que  alimenta  les 
instal∙lacions de ACS i la calefacció de la planta pis 1 mitjançant radiadors. 

Les instal∙lacions proposades corresponen a la climatització de la planta baixa i de la planta pis 
1 mitjançant radiadors amb la millora de les instal∙lacions actuals i la execució de la nova xarxa 
de calefacció de la planta pis 2 mitjançant terra radiant. 

El  sistema de ACS disposa d’un  suport energètic mitjançant  la  contribució energètica de  les 
plaques solars. S’utilitzaria una caldera estanca de condensació, ja que tot i ser una mica més 
cara  que  una  caldera  de  gas  o  gasoil  normal  presenta  l’important  avantatge  de  que  al 
recuperar  la calor dels gasos que s’expulsen, propicien un estalvi energètic de fins a un 30 al 
40%. A més a més és una caldera molt indicada per a aquest tipus de climatització, al ser ideal 
per a baixes temperatures.  

Amb  una  caldera  adient,  serveix  de  recolzament  a  les  plaques  solars  tèrmiques  per  a  la 
producció d’ACS 

Els sistemes que conformen la instal∙lació solar tèrmica per a aigua calenta són els següents: 

1. un sistema de captació format per dos captadors solars, encarregat de transformar 
la  radiació  solar  incident  en  energia  tèrmica de manera que  s’escalfi  el  fluid de 
treball que circula per ells. 

2. un  sistema  d’acumulació  constituït  per  un  dipòsit  que  emmagatzema  l’aigua 
calenta fins que es necessita el seu ús. 

3. un circuit hidràulic, al que anomenarem primari constituït per canonades, bombes, 
vàlvules, etc., que s’encarrega d’establir el moviment del fluid calent fins al sistema 
d’acumulació. 
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4. un sistema d’intercanvi, situat en l’interior del dipòsit, que realitza la transferència 
d’energia tèrmica captada des del circuit de captadors, o circuit primari, a  l’aigua 
calenta que es consumeix, que circularà posteriorment per un circuit secundari de 
consum. Els dos circuits seran  independents evitant‐ne qualsevol tipus de barreja 
dels diferents fluids que poden operar en la instal∙lació. 

5. sistema de regulació i control que s’encarrega d’una banda d’assegurar el correcte 
funcionament  de  l’equip  per  a  proporcionar  la  màxima  energia  solar  tèrmica 
possible i, per un altre, actua com protecció enfront de l’acció de múltiples factors 
com sobreescalfaments del sistema, riscos de congelacions, etc. 

6. addicionalment, es disposa d’un equip d’energia convencional auxiliar que s’utilitza 
per a complementar  la contribució solar subministrant  l’energia necessària per a 
cobrir  la demanda prevista, garantint  la  continuïtat del  subministrament d’aigua 
calenta en els casos d’escassa radiació solar o demanda superior al previst. 

3.2 DEMANDA D’ACS 

Seguint els criteris esmentats en la memòria, marcats pel CTE, es té que per a una vivenda de 5 
dormitoris s’han de contar 7 persones i a 30 l/persona com també maca el CTE com a consum 
diari d’ACS, queda que el consum diari serà de 210 litres/dia. 

Amb  aquest  volum  d’aigua  consumit  diàriament  pels  usuaris  de  la  instal∙lació  es  calcula 
l’energia que s’ha d’aportar per aconseguir augmentar la temperatura de l’aigua de xarxa fins 
al de servei. El primer càlcul a realitzar serà el salt tèrmic, que es troba amb l’expressió: 

  )( xarxaservei TTT −=Δ   (19) 

On: 

Tservei és    la  temperatura d’ACS de consum, pel qual s’agafa el valor de 60 ºC, com 
està indicat al CTE. 

Txarxa és  la  temperatura a  la que arriba  l’aigua procedent de  la xarxa de distribució. 
S’agafa el valor que marca  l’ordenança municipal de Castellet  i  La Gornal: 10  ºC  tot 
l’any. 

Per tant resolent (19) es té que ΔT serà 50 ºC. 

Amb el volum d’aigua a escalfar  (210  litres/dia)  i aquest salt tèrmic de 50 ºC, es pot calcular 
l’energia diària que requereix la instal∙lació: 

 
TcVQ pw Δ⋅⋅⋅= ρ
  (20) 

On: 

Q és la quantitat necessària d’energia en kJ/dia. 

V és el volum diari que es consumeix en m3. Serà de 0,21 m3/dia 

ρ és la densitat de l’aigua: 1000 kg/m3. 
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Cpw és la calor específica de l’aigua: uns 4,183 kJ/kg∙K. 

ΔT és el salt tèrmic calculat en l’equació (19), que valdrà 50 ºC. 

Així, amb aquestes dades aplicades a l’equació (20) s’obté que la demanda diària serà: 

Q = 43,92 MJ/dia 

3.3 CONTRIBUCIÓ SOLAR 

3.3.1 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA SEGONS NORMATIVA 

Tot i ser un habitatge existent, segons el decret de ecoeficiència, cal contribuir amb l’aportació 
d’energia  solar  a  l’ACS.  En  el  cas  d’estudi  s’incorporen  plaques  solar  per  complir  aquests 
requisits. 

La  contribució  solar  mínima  anual  és  la  fracció  entre  els  valors  anuals  de  l’energia  solar 
aportada exigida i la demanda energètica anual, obtinguts a partir dels valors mensuals. 

En  la  taula de  la  figura 11  s’indica, per a cada  zona climàtica  i diferents nivells de demanda 
d’aigua calenta sanitària  (ACS) a una temperatura de referència de 60ºC,  la contribució solar 
mínima  anual,  suposant que  la  font  energètica de  suport  sigui  gasoil, propà,  gas natural, o 
altres. 

Il∙lustració 1:Contribució solar mínima segons CTE. 

3.3.2 ENERGIA SOLAR DISPONIBLE 

Es  farà  mitjançant  les  dades  que  ens  ofereix  l’Institut  Català  de  l’Energia  (ICAEN)  del 
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, sobre les 
mesures fetes en una sèrie d’estacions meteorològiques. 

Aquestes  dades  estan  recollides  en  l’Atlas  de  radiació  solar  a Catalunya. Aquest  atlas  dóna 
dades d’irradiació solar global diària sobre superfícies  inclinades  i amb diferents orientacions 
en determinades estacions. Concretament s’ofereixen les dades de les estacions de Barcelona, 
Lleida,  Roquetes,  Sau  i  Vandellòs.  La més  pròxima  geogràficament  i  amb  unes  condicions 
meteorològiques més semblant serà Barcelona, per tant s’agafen les dades d’aquesta estació. 

La orientació òptima que ens marca el CTE és  la Sud  i  la  inclinació òptima depèn del període 
d’utilització: 
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Si la demanda anual és constant: la latitud geogràfica. 

Si la demanda preferent és a l’hivern: la latitud geogràfica + 10º. 

Si la demanda preferent és a l’estiu: la latitud geogràfica – 10º. 

No s’adoptarà cap demanda preferent: ni l’hivern, tot i ser l’època més desfavorable al tenir la 
radiació disponible més baixa, ni l’estiu. 

Per tant s’agafarà una inclinació propera a la latitud, ja que tot i que a l’hivern s’agafarà menys 
radiació, la resta de l’any se n’agafarà més i el balanç de l’any serà millor. 

La latitud geogràfica de Castellet i La Gornal  és 41,26º, amb la qual cosa els captadors tindran 
una inclinació d’ uns 40º, ja que la inclinació s’arrodoneix a múltiples de 5º, degut a la dificultat 
que presenta l’estructura de suport de poder‐se regular al detall. 

Els captadors estaran orientats al Sud, per tant mirant a la taula extreta de l’Atlas de radiació 
solar de  l’estació de Barcelona per a una  inclinació de 0º  (Sud), hi han els diversos valors de 

radiació per a superfícies inclinades de 0º fins a 90º. S’agafa el valor de 40º. 

Il∙lustració 2:Radiació solar disponible a l’estació de Barcelona. 

Aquestes mesures  han  estat  realitzades  amb  aparells  de  precisió  i  la  instal∙lació  solar  que 
s’instal∙larà no pot aprofitar el 100% d’aquesta radiació degut a factors com l’índex de reflexió 
del vidre de la coberta del captador pla. Aquest índex depèn de l’angle d’incidència. 

Aquest efecte segons han estudiat les associacions d’instal∙ladors, provoca que la radiació solar 
de  les primeres  i darreres hores del dia sigui reflectida pràcticament en  la seva  totalitat  i no 
pugui ser aprofitada. En la majoria de processos de càlcul s’ha establert en un 6% aquest valor 
mitjà no aprofitable pels captadors solars de radiació. 
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Tenint en compte aquest efecte de reducció, doncs,  la radiació solar que quedarà per a cada 
mes i per a l’inclinació de 40º serà: 

 

 

 

 

Il∙lustració  3:Radiació 
disponible  sobre  una 
superfície  inclinada  40 

ª 

 

 

 

 

Havent descomptat ja el 6% de radiació no aprofitable per l’efecte de la reflexió, s’ha de tenir 
en  compte que no  tota aquesta  radiació neta o aprofitable  l’equip de  captació  solar només 
n’aprofita  una  part.  La  fracció  aprofitable  ve  determinada  pel  rendiment  del  captador  i 
principalment  és  deguda  a  característiques  del  captador  i  a  les  pèrdues  de  calor  que  es 
produeixen en els elements que formen el circuit. 

El  percentatge  de  radiació  aprofitada  pel  captador  respecte  de  la  radiació  aprofitable,  es 
calcula mitjançant l’equació de rendiment del captador que facilita el fabricant del mateix. Els 
factors  que  influeixen  en  aquesta  expressió  són:  la  temperatura  mitjana  del  captador,  la 
temperatura ambient i la intensitat de radiació solar. 

El model  escollit  és  el  PS  2.0  de  la marca  Roca,  el  qual  és  un  captador  solar  pla  amb  una 
equació característica de rendiment, en tant per u: 

2** 025,0191,3760,0 TGT ⋅⋅−⋅−=η    

On T*, que s’expressa en ºC∙m2/W, es calcula amb l’expressió: 

G
TT

T am −
=*

   

En la qual: 

Tm  és  la  temperatura mitjana  del  captador  en  ºC.  Seran  57,5  ºC  al  ser  la mitjana 
aritmètica de la temperatura a la que entra l’aigua (50 ºC) i a la que surt escalfada (65 
ºC). 

Ta és la temperatura ambient mitjana durant les hores de sol en ºC. 

Mes
Radiació 

(kWh/m2/dia)

Radiació amb 
pèrdues  

(kWh/m2/dia)

Gener 3,8 3,57
Febrer 4,37 4,11
Març 5,11 4,8
Abril 5,64 5,3
Maig 5,88 5,53
Juny 5,92 5,56
Juliol 5,93 5,57
Agost 5,82 5,47

Setembre 5,43 5,1
Octubre 4,82 4,53
Novembre 4 3,76
Desembre 3,59 3,37



Pau Kuipers Ivern                                                     Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Annex 4.Instal∙lacions ‐ 

8 

G és la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol en W/ m2. 

La temperatura mitjana diürna extreta del servei català de meteorologia (s’agafa d’ El Vendrell, 
al ser la població més propera en què figuren les dades). 

 

 

 

 

Il∙lustració  4:  Radiació 
aportada al captador 

 

 

 

3.3.3 DIMENSIONAT DE LA SUPERFICIE  DE CAPTACIÓ 

Prèviament al càlcul de la superfície de captació, s’ha de reduir aquesta energia que aportaria 
el captador degut a pèrdues en el sistema, tals com la calor residual que es perd per les parets 
de  l’acumulador, de  les vàlvules, de  les canonades  i resta d’accessoris del circuit. La dificultat 
del càlcul exacte d’aquestes pèrdues fa que s’apliqui un coeficient del 20%.  

La superfície de captació no es pot dissenyar mirant els pitjors mesos de l’any (quedarà sobre 
dimensionada per a la resta de l’any). A més el CTE  diu que s’han de prendre mesures si algun 
mes  la  contribució  solar  sobrepassa  el  110%  o  està més  de  tres mesos  seguits  superant  el 
100%. 

Per altra banda si es fa el contrari i es dissenya d’acord amb el millor mes de l’any, a la resta de 
mesos  l’aportació serà  inferior a  la demanda, de forma que en alguns mesos d’hivern pot ser 
força minsa i no arribarà al 50 % requerit en el CTE per a la zona climàtica Nº 3. 

Llavors es calcularà la superfície de captació seguint l’indicat en la ITE 10.1.3.2 del RITE, la qual 
diu que l’àrea total dels captadors tindrà un valor que compleixi l’equació: 

 210025,1 ≤⋅≤
M
A

 

On: 

A és l’àrea dels captadors en m2. 

M és la mitjana de consum diària en els mesos d’estiu en litres/dia. 

En aquest cas seran 210 litres/dia, el que fa que es tingui que l’àrea mínima de captadors sigui 
de 2,625 i la màxima de 4,2 m2. 

Mes
Rendiment 

(η)

Radiació 
efectiva 

(kWh/m2/di

Radiació 
aportada pel  
captador 

2
Gener 0,35 3,57 1,27
Febrer 0,41 4,11 1,7
Març 0,45 4,8 2,16
Abril 0,47 5,3 2,49
Maig 0,53 5,53 2,93
Juny 0,57 5,56 3,17
Juliol 0,59 5,57 3,29
Agost 0,59 5,47 3,22

Setembre 0,56 5,1 2,85
Octubre 0,46 4,53 2,1
Novembre 0,41 3,76 1,53
Desembre 0,37 3,37 1,24
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Com que la superfície d’obertura del captador PS 2.0 és de 1,92 m2 es poden posar un màxim 
de 2 captadors per a no incomplir el RITE. 

El següent pas a seguir pel disseny de la superfície de captació serà el càlcul de la fracció solar 
que cobrirà el sistema solar. Es calcula amb l’expressió: 

 100⋅=
c

s
solar E

E
F  

On: 

Fsolar és la fracció solar. 

Es és l’energia que aporta el sistema. 

Ec és l’energia de consum. 

Com  s’ha  comentat, el CTE  (el qual no hi ha  l’obligació de  complir però  si que és una bona 
referència), marca que  la fracció anual haurà de ser del 50% al estar en  la zona climàtica  III  i 
tenir una demanda d’ACS d’entre 50 i 5000 litres al dia. 

En  la  següent  taula  es  relacionen  els  valors  de  la  demanda  energètica  diària  calculada 
anteriorment (43,92 MJ = 12,2 kWh/dia), amb  les prestacions que ofereixen 2 captadors (4,1 
m2) i de 3 captadors (6,15 m2): 

Mes
Energia de 
consum 
(kWh/dia)

Energia 
aportada 2 
captadors  
(kWh/dia)

Energia 
aportada 3 
captadors  
(kWh/dia)

Gener 12,2 3,9 5,84

Febrer 12,2 5,22 7,82

Març 12,2 6,63 9,94

Abril 12,2 7,64 11,45

Maig 12,2 9,01 13,52

Juny 12,2 9,74 14,6

Juliol 12,2 10,1 15,15

Agost 12,2 9,9 14,86

Setembre 12,2 8,76 13,14

Octubre 12,2 6,46 9,69

Novembre 12,2 4,7 7,05

Desembre 12,2 3,81 5,71

TOTAL 146,4 85,87 128,77  

Il∙lustració 5:Comparació de l’energia aportada per 2 o 3 captadors 

Serà convenient agafar doncs 2 captadors (tot  i que en 4 mesos no s’arriba al 50% de fracció 
solar), ja que si se n’agafen 3 hi hauria un excés d’energia en 3 mesos seguits i es contradiria el 
CTE (tot i que en el cas de la vivenda en estudi no hi ha l’obligació de complir el CTE al no ser 
una vivenda d’obra nova). Si hi hagués aquest excés, també s’haurien de prendre les mesures 
pertinents  per  veure  què  es  fa  amb  aquest  excedent,  la  qual  cosa  podria  complicar  la 
instal∙lació. 
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Així doncs, la fracció solar que es tindrà amb els 2 captadors serà: 

Mes
Energia de 
consum 
(kWh/dia)

Energia 
aportada 2 
captadors  
(kWh/dia)

Fracció solar 
mensual  (%)

Gener 12,2 3,9 31,9

Febrer 12,2 5,22 42,8

Març 12,2 6,63 54,3

Abril 12,2 7,64 62,6

Maig 12,2 9,01 73,9

Juny 12,2 9,74 79,8

Juliol 12,2 10,1 82,8

Agost 12,2 9,9 81,2

Setembre 12,2 8,76 71,8

Octubre 12,2 6,46 53

Novembre 12,2 4,7 38,5

Desembre 12,2 3,81 31,2

TOTAL 146,4 85,87 52,2  

Il∙lustració 6:Fracció solar de dos captadors 

La superfície de captació solar serà per tant de 4,1 m2. 

3.4 DEMANDA DE CALEFACCIÓ 

Es defineix a continuació,  segons el CTE‐ demanda energètica,  l’energia calorífica necessària 
per a la calefacció de tot l’edifici. 

Es defineixen primer els coeficients de càlcul necessaris: 

 

 

 

 

Il∙lustració 7:Coeficients de càlcul de la demanda de calefacció 

 

 

 

Factor B

1/1,6
Tarragona/Barcelona

0,94

Estança Factor A
Menjador i  Sala 95

Dormitori 86
Cuina 88

Bany exterior 100
Bany inerior 72
Rebedor 72
Passadís 29

Factor C
Edifici  actual 1
Edifici  antic 1,2

Edifici  molt antic 1,44
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Pis Estança Superfície Volum (m3) Factor A Factor B Factor C

Local  Comercial 85,97 214,93 86 0,94 1,2 8340 Kcal/h

Distribuidor 16,31 40,78 29 0,94 1,2 534 Kcal/h

Total demanda 

Planta Baixa
 

Pis Estança Superfície Volum (m3) Factor A Factor B Factor C

Distribuidor 6,08 15,20 29 0,94 1,2 199 Kcal/h

Sala d'estar 13,53 33,83 95 0,94 1,2 1450 Kcal/h

Habitació 1 14,75 36,88 86 0,94 1,2 1431 Kcal/h

Habitació 2 10,68 26,70 86 0,94 1,2 1036 Kcal/h

Menjador 17,10 42,75 95 0,94 1,2 1832 Kcal/h

Cuina 8,90 22,25 88 0,94 1,2 883 Kcal/h

Habitació 3 11,95 29,88 86 0,94 1,2 1159 Kcal/h

Habitació 4 5,52 13,80 86 0,94 1,2 535 Kcal/h

Bany 1 4,74 11,85 72 0,94 1,2 385 Kcal/h

Planta Pis  1

Total demanda 

 

Pis Estança Superfície Volum (m3) Factor A Factor B Factor C

Habitació 5 14,17 42,51 86 0,94 1,2 1375 Kcal/h

Habitació 6 14,45 43,35 86 0,94 1,2 1402 Kcal/h

Bany 2 6,74 16,85 100 0,94 1,2 760 Kcal/h

Sala estar  54,01 216,04 95 0,94 1,2 5788 Kcal/h

Rebost traster 3,02 7,55 88 0,94 1,2 300 Kcal/h

Despatx 24,91 87,19 86 0,94 1,2 2416 Kcal/h

Bany 3 4,39 10,98 72 0,94 1,2 357 Kcal/h

Planta Pis  2

Total demanda 

 

Il∙lustració 8:Demanda calorífica per habitació 

3.5 CONDUCTES 

3.5.1 DIÀMETRES 

Un  cop  s’obté el  cabal per  trams de  la  instal∙lació,  s’ha de buscar el diàmetre pels diversos 
trams de la instal∙lació. 

Aquest diàmetre s’obtindrà mitjançant l’aplicació de l’equació: 

c
VD
⋅Π
⋅

=
42

 

On:   

‐ V és el cabal volumètric de cada tram en m3/s. 

‐ c serà la velocitat de l’aigua en m/s. Com que hem de fer una primera iteració per 
a trobar un diàmetre teòric, s’agafarà 1 m/s per ser una velocitat recomanada pel 
RITE per a tenir comfort en una vivenda i evitar les molèsties per soroll.   

Així doncs els diàmetres teòrics (obtinguts per càlcul) en el circuit d’anada seran: 
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Tram de 
conducte

Diàmetre de 
càlcul  (m)

Diàmetre 
normalitzat 
interior/exte
rior (mm)

Tram de 
conducte

Diàmetre de 
càlcul  (m)

Diàmetre 
normalitzat 
interior/exte
rior (mm)

0 a 1 1,40 x 10‐2 16/18 20 a 21 3,87 x 10‐3 6/8

1 a 2 1,01 x 10‐2 12/14 21 a 22 4,93 x 10‐3 6/8

2 a 3 9,38 x 10‐3 10/12 22 a 23 5,80 x 10‐3 6/8

3 a 4 8,87 x 10‐3 10/12 23 a 24 6,56 x 10‐3 8/10

4 a 5 8,32 x 10‐3 10/12 24 a 25 7,11 x 10‐3 8/10

5 a 6 7,74 x 10‐3 8/10 25 a 26 7,49 x 10‐3 8/10

6 a 7 7,24 x 10‐3 8/10 26 a 27 8,43 x 10‐3 10/12

7 a 8 6,84 x 10‐3 8/10 27 a 28 9,18 x 10‐3 10/12

8 a 9 5,64 x 10‐3 6/8 28 a 29 9,77 x 10‐3 10/12

9 a 10 4,32 x 10‐2 6/8 29 a 38 1,02 x 10‐2 12/14

10 a 11 3,87 x 10‐3 6/8 30 a 31 3,62 x 10‐3 6/8

1 a 12 9,67 x 10‐3 10/12 31 a 32 5,12 x 10‐3 6/8

12 a 13 8,97 x 10‐3 10/12 32 a 33 5,96 x 10‐3 6/8

13 a 14 8,21 x 10‐3 10/12 33 a 34 6,70 x 10‐3 8/10

14 a 15 7,62 x 10‐3 8/10 34 a 35 7,49 x 10‐3 8/10

15 a 16 6,98 x 10‐3 8/10 35 a 36 8,43 x 10‐3 10/12

16 a 17 6,12 x 10‐3 8/10 36 a 37 8,97 x 10‐3 10/12

17 a 18 4,74 x 10‐3 6/8 37 a 38 9,67 x 10‐3 10/12

18 a 19 3,62 x 10‐3 6/8 38 a 39 1,40 x 10‐2 16/18

Circuit anada Circuit retorn

 

Il∙lustració 9:Diàmetre dels conductes 

3.5.2 PÈRDUES DE CÀRREGA 

Primerament es du a terme el càlcul de les pèrdues principals (degudes al fregament fluid), les 
quals es calculen mitjançant l’expressió: 

2
..

2c
D
LfprincP ⋅⋅⋅= ∑ρ

 

On:  

ρ és la densitat de l’aigua (977 kg / m3 a 70 º C) 

f és el factor de fricció o pèrdues obtingut: 0,029. 

L és la longitud de tram de conducte en m. 

D és el diàmetre del conducte en m. 

c  és la velocitat de l’aigua en el conducte en m/s. 



Pau Kuipers Ivern                                                     Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Annex 4.Instal∙lacions ‐ 

13 

De  la  mateixa  forma  es  farà  el  càlcul  de  les  pèrdues  secundàries  (degudes  als  diversos 
elements  existents    en  la  instal∙lació:  tals  com  colzes,  T’s,  vàlvules,etc.).  Es  calcularan 
mitjançant l’expressió: 

2
.sec.

2cKunP ⋅⋅= ∑ρ
 

On:  

ρ és la densitat de l’aigua (977 kg / m3 a 70 º C) 

c  és la velocitat de l’aigua en el conducte en m/s. 

K  és  un  factor  referit  a  la  forma  geomètrica  de  diferents  elements  anomenats 
singulars. Hi ha una gran varietat de valors depenent de  l’autor, per tant per al càlcul 
de les pèrdues s’empraran els següents valors:   

3 per a radiadors i vàlvules. 

2,5 per a la caldera. 

1,5 per als colzes de 90º i T’s de separació. 

1 per a l’entrada de la caldera i T’s d’unió. 

0,5 per a la sortida de la caldera. 

Si s’apliquen els dos tipus de pèrdues i el camí més desfavorable obtenir la taula resum de les 
pèrdues en el cas més desfavorable. 

 

 

 

 Il∙lustració 10:Taula resum de pèrdues 

 

 

 

4 INSTAL∙LACIONS DE FONTANERIA 

Es defineix en aquest apartat la instal∙lació de subministrament d’aigua. S’ha pres la normativa 
del  CTE  HS4,  Salubritat  Subministrament  d’aigua.  Segons  l’àmbit  d’aplicació  d’aquesta 
normativa,  l’ampliació  de  la  demanda  d’aigua  d’edificis  existents  suposa  el  compliment 
d’aquesta normativa. 

 

Tram de 
conducte

Pèrdues  
totals  (Pa)

0 a 1 2.588
1 a 12 4.790
30 a 31 2.722
31 a 32 18.568
32 a 33 4.447
33 a 34 9.636
34 a 35 11.523
35 a 36 7.670
36 a 37 1.651
37 a 38 17.429
38 a 39 1.962
TOTAL 82.986
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4.1 DEMANDA D’AIGUA 

S’adjunta a continuació la demanda d’aigua de cadascun dels aparells segons la taula 2.1 de la 
normativa. 

 

Il∙lustració 11:Cabal instantani mínim per aparells 

4.2 DIMENSIONAMENT 

Es dimensiona en aquest apartat els diàmetres de  les canonades  i dels elements d’instal∙lació 
de fontaneria.  

 

Il∙lustració 12:Diàmetres mínims de les derivacions dels parells. 
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Es prenen els diàmetres mínims segons la taula 4.2 i 4.3  del CTE‐HS4.  

 

Il∙lustració 13:Diàmetres mínims de les canonades d’alimentació 

A continuació es determinen  les pressions  i els cabals mínims  i màxims de  la xarxa  i de cada 
pressa en  concret. A  les  taules  següents es  calcula el  cabal previst  i es dimensiona  la  xarxa 
interior i exterior, per a evitar sobrepressions, sorolls molestos, cops o caigudes de pressió. Els 
resultats estan reflectits en el plànol d’instal∙lacions d’aigua. 

AF ACS

l/seg. l/seg.

Lavabo 0,1 0,065

Dutxa 0,2 0,1

Banyera 0,3 0,2

Inodor 0,1 ‐

Bidet 0,1 0,065

Aigüera 0,1 0,2

Reg 0,2 ‐

Rentadora 0,2 0,15

Rentavaixelles 0,15 0,1

Pressa

 

Il∙lustració 14:Cabals per presses 

 

Tram Qsim Vmax Øint. Ønom. Øcom. Vreal J L 1,2L J J Jmáx.

l/s m/s mm mm mm m/s mmca/m m m mmca mca mca

conexió 0,46 2 26,2 25 32 1,15 65 1 1,2 78 0,1 8

alimentació 0,46 2 26,2 25 32 1,15 65 1 1,2 78 0,1 8  

Il∙lustració 15:Taules de càlcul de subministrament d’aigua per trams. Alimentació 
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Tramo Qi n kv Qsim Vmax Øint. Ønom. Øcom. Vreal J L 1,2L J J Jmáx.

l/s l/s m/s mm mm mm m/s mmca/m m m mmca mca mca

AF1 1,2 8 0,4 0,45 1,5 26,2 32 32 0,85 38 9,2 11 418,6 0,4 2

A1 0,2 2 1 0,2 1,5 16,2 20 20 1 99 5,1 6,11 604,7 0,6 2

PP1 0,3 3 0,7 0,21 1,5 16,2 20 20 0,95 90 3,1 3,68 331,6 0,3 2

AF2 0,9 5 0,5 0,35 1,5 20,4 25 25 1,12 90 3,1 3,71 333,7 0,3 2

PP2 0,4 3 0,7 0,28 1,5 16,2 20 20 1,4 120 2,5 3 360 0,4 2

AF3 0,5 2 1 0,49 1,5 20,4 25 25 1,45 130 3,1 3,71 482 0,5 2  

Il∙lustració 16:Taules de càlcul de subministrament d’aigua per trams 

4.2.1 VOLUM D’ACUMULACIÓ 

Segons marca la ITE 10.1.3.2. del RITE el volum d’acumulació ha de ser entre 0,8 i 1 del volum 
de consum d’ACS, per  tant hauria de  tenir un volum mínim de 168  litres  i un màxim de 210 
litres. 

El CTE marca que ha de complir amb l’expressió: 

18050 <<
A
V

   

On: 

V és el volum del dipòsit d’acumulació en litres. 

A és la suma de les àrees dels captadors en m2. 

El  resultat  d’aquesta  expressió  és  205  per  al  volum màxim,  que  serà  amb  el  que  es  podrà 
complir amb el CTE (tot i no tenir la obligatorietat).  

4.2.2 VAS D’EXPANSIÓ 

La  seva  funció  és  absorbir  les  dilatacions  del  fluid  caloportador  deguts  a  l’augment  de  la 
temperatura. 

Per calcular el volum d’aquest vas d’expansió, s’aplicarà l’equació: 

 
i

if

f

if

f
f V

PP
P

V
PP

P
V ⋅⋅

−
=Δ⋅

−
= ξ

  (26) 

On: 

Vi és el volum del contingut de fluid de treball del circuit, en litres. 

ξ és l’increment de volum depenent de la temperatura mitjana, en tant per u. 

Pf és la pressió absoluta de tarat de la vàlvula de seguretat en bar. 

Pi és la pressió absoluta en la temperatura d’emplenat en fred en º C. 
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El volum que hi haurà contingut de fluid de treball del circuit serà: 

 

 

  Il∙lustració 17:Volum del fluid en el sistema 

 

 

 

Els valors individuals dels quals surten de: 

Canonades: 38,6 metres de 14/16 mm a 0,154  litres/m segons consulta a  fabricant = 
5,94 

Captadors: 1,3 litres/captador per un total de 2 captadors = 2,6. 

Acumulador: 10 litres en el bescanviador de l’acumulador solar. 

El valor ξ s’agafarà pel valor més desfavorable a 100º C i serà d’un 4,35 %. 

La pressió absoluta de tarat de la vàlvula de seguretat és de 3+1 bar, facilitada pel fabricant. 

Finalment la pressió absoluta a la temperatura d’emplenat en fred del vas d’expansió serà de 
2,5+1 bar. 

Aplicant aquests valors esmentats anteriorment a  l’equació  (26)  s’obté  com a  resultat: 6,45 
litres. 

Per  tant,  s’agafa  el  vas  d’expansió  de  12  litres,  ja  que  és  el  recomanat  per  un  volum 
d’acumulació  de  200  litres  i  complirà  amb  l’expansió  calculada  de  6,45  litres  pel  cas més 
desfavorable. 

4.2.3 CIRCULADOR 

Tindrà  la  funció  de  fer  circular  el  fluid  de  treball  per  tot  el  circuit,  vencent  les  pèrdues  de 
càrrega que hi ha en el circuit. 

El cabal que hi haurà serà de 3  litres/min, segons el fabricant. Per tant amb aquest cabal  les 
canonades tindran unes pèrdues a 50º C (temperatura dels captadors a l’hivern) de 408,57 mm 
c.d.a. 

Les pèrdues de càrrega degudes als accessoris de la canonada es calculen igual que en el càlcul 
de calefacció. Les pèrdues dels captadors, del grup hidràulic  i l’acumulador són facilitades pel 
fabricant. 

 

Components
Volum de 

fluïd (l itres)
Canonades 5,94

Captadors 2,6

Acumulador 10

TOTAL 18,54
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  Il∙lustració 18:Pèrdues en el sistema de captació solar 

 

 

 

Com s’aprecia a la corba característica de la bomba circulatòria, entrant amb aquestes pèrdues 
totals,  la bomba  treballaria a  la  seva primera velocitat  i amb un cabal d’uns 0,85 m3/h, per 
tant, amb el regulador de cabal que du el grup hidràulic es reduirà el cabal fins als 0,18 m3/h 
de disseny. Al treballar en aquesta primera velocitat del circulador, el consum serà menor que 
si treballés en alguna de les altres velocitats. 

 

Il∙lustració 19:Corba de les diverses velocitats e funcionament del circulador. 

5 INSTAL∙LACIONS DE SANEJAMENT 

5.1 I NTRODUCCIÓ 

Es defineix i es justifica en aquest apartat la instal∙lació de sanejament S’ha pres la normativa 
del  CTE  HS5,  Evacuació.  Segons  l’àmbit  d’aplicació  d’aquesta  normativa,  l’ampliació  de  la 
demanda d’aigua d’edificis existents suposa el compliment d’aquesta normativa. 

Totes  les canonades de sanejament funcionaran per gravetat  i no caldrà  la  instal∙lació de cap 
sistema d’elevació.  

Components
Pèrdues  
(mm.c.a.)

Canonada 408,57

Accessoris 464,75

Captadors 16

Caldera 60

Acumulador 50

TOTAL 999,32
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5.2 CABALS DE CÀLCUL 

A  continuació  es  mostra  la  taula  amb  els  cabals  a  considerar  segons  els  tipus  d’aparells 
sanitaris d’evacuació. 

 

Il∙lustració 20:Unitats equivalents a considerar segons l’aparell sanitari. 

5.2.1 RAMALS COL∙LECTORS 

Segons  la taula 4.3 de  la norma es prendran els diàmetres mínims dels ramals col∙lectors als 
següents: 

 

Il∙lustració 21:Diàmetres mínims de col∙lectors. 

5.2.2 XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 

De  la mateixa manera que  l’apartat anterior, es dimensionen  les baixants d’aigües  residuals 
segons la taula 4.4 de la norma : 
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Il∙lustració 22:Diàmetres mínims dels baixants residuals. 

Els diàmetres dels col∙lectors d’aigües residuals es prendran segons la taula 4.5 : 

 

Il∙lustració 23:Diàmetres mínims dels col∙lectors residuals 

5.2.3 XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

El nombre de boneres d’evacuació de la coberta es dimensiona segons la taula 4.6 de la norma 
: 

 

Il∙lustració 24:Nº de boneres mínim a disposar a la coberta 

Els diàmetres dels canalons pluvials venen determinats per la següent taula 4.7 de la norma: 

 

Il∙lustració 25:Diàmetre dels canalons pluvials 

Els  diàmetres  de  les  baixants  de  pluvials  venen  determinats  per  la  següent  taula  4.8  de  la 
norma: 
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Il∙lustració 26:Diàmetre de les baixants d’aigües pluvials 

Els  diàmetres  dels  col∙lectors  de  pluvials  venen  determinats  per  la  següent  taula  4.9  de  la 
norma: 

 

 

Il∙lustració 27:Diàmetre dels col∙lectors de pluvials 

5.2.4 VENTILACIÓ 

Les característiques de l’edifici fan que la ventilació primària sigui la única necessària en aquest 
cas. Per tant, es prolongaran les baixants fins a coberta fins a 1,30 m per sobre d’aquest en cas 
de baixants residuals. 

6 INSTAL∙LACIONS D’ELECTRICITAT 

En justifica en aquest apartat la potència necessària i les instal∙lacions elèctriques de l’edifici. A 
l’apèndix 1 s’adjunta  la  fitxa de compliment del  regalament de baixa  tensió RD‐842‐2002 de 
baixa tensió. 

6.1 DEMANDA DE  POTÈNCIA 

S’adjunten a continuació les taules de demanda de potència de l’edifici. 

Circuits Descripció
Nº 

elements 
Potència 

unitària (W)
Potència 
total

Coef. 
Simultaneitat

Potència 
simultaneïtat 

(W)

C1 Enllumenat 44 60 2640 0,4 1056
C2 Presses corrent 1 14 100 1400 0,5 700
C3 Forn 1 1000 2025 1 2025
C4 Presses Caldera/rentadora 4 300 1200 0,9 1080
C5 Presses cuina 5 200 1000 0,5 500
C6 0
C7 Presses corrent 2 6 100 600 0,4 240
C8 Previsió AC 0 0 1 0

Total 8865 0,63 5601

PP2
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C1 Enllumenat 5 60 300 0,5 150
C2 Presses corrent 1 3 100 300 0,5 150
C3 Forn 1 1000 2025 1 2025
C4 Presses Caldera/rentadora 1 300 300 0,9 270
C5 Presses cuina 2 200 400 0,5 200
C6 0
C7 Presses corrent 2 2 100 200 0,4 80
C8 Previsió AC 0 0 1 0

Total 6225 0,46 2875

PP1

 

C1 Enllumenat 5 60 300 0,5 150
C2 Presses corrent 1 2 100 200 0,5 100
C3 Forn 0 1000 0 1 0
C4 Presses Caldera/rentadora 1 300 300 0,9 270
C5 Presses cuina 0 200 0 0,5 0
C6 0
C7 Presses corrent 2 2 100 200 0,4 80
C8 Previsió AC 0 0 1 0

Total 3525 0,17 600

PB

 

Potència 
total

Coef. 
Simultaneitat

Potència 
simultaneïtat 

(W)

TOTAL 12390 0,73 9076  

Il∙lustració 28:Demanda de potència 

En cas de que hi hagi una   única escomesa per  tot  l’edifici, aquest hauria de disposar d’una 
potència de 9 KW.  

7 INSTAL∙LACIONS DE GAS 

La  instal∙lació de gas existent a  la planta pis 1 no es  veu afectada per  la  remodelació de  la 
cuina. No obstant la planta pis 2 s’ha de connectar la xarxa de gas a la nova cuina. 

La caldera existent  ja disposa d’una connexió de gas que no es veu afectada per  les obres de 
rehabilitació. 
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APÈNDIX 1: COMPLIMENT DEL DECRET D’ ECOEFICIÈNCIA 

 



DADES DE L'EDIFICI:

X

USOS DE L'EDIFICI:

AIGUA tots els usos P A
X X

%

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

Situació:
Comarca

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

XX

X X

X

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Rambla Penedès 

X
X

Al Penedès
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Municipi:

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

ENERGIA tots els usos

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE (1)

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

M
xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

X

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre 
els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

PROTECCIÓ SOLAR

La Gornal

AIXETES

SANEJAMENT

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km ≤ 3,30 W/m2K 

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km ≤ 0,70 W/m2K 
(2)(3)

demanda ACS a 600 150

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la superfície de 
captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

X

X

%  (5)

marca AENOR Medioambiente

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació

Habitatge

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

X

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

l’edifici no compta amb suficient assolellament

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o 
de la normativa urbanística

no és d’aplicació quan :

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS %  (4)

preveu un espai fàcilment accessible de      150 
dm3 per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

RENTAVAIXELLES

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

per protecció patrimoni cultural català

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

X

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

Rehabilitació la Gornal

X

l/dia

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

USUARIS DE L'EDIFICI

X

50

X

zona climàtica III

X

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS 70

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables

8

1/2



P A

X

P A

5

5 5 X X

5
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6
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6 6 X X

8
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8 8 X X

7

3

24
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(5)
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Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE

(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de
bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

INSTAL·LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

X

SI

PROJECTE

coberta enjardinada

coberta ventilada X

X

PROJECTE

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

M  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

DISSENY  DE L'EDIFICI

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 10% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 20% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

M

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

DECRET 21/2006

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de
48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC

PUNTS

X

X

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents:

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PROJECTE

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 30% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS

Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

2/2
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DADES DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR: 
Situació:

Municipi : Promotor:

HABITATGE 

BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)ELECTRIFICACIÓ 

- Su  160 m
2

- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 
d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

- Su > 160 m
2

- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 
d’electrificació bàsica) 

- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal.lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 

Previsió de potència   5.750 W / habitatge a 230V  (25A)  9.200 W / habitatge a 230V  (40A)

WT Càrregues Complementàries (W)PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES

Electrificació Càrrega de 
l’habitatge (W) 

Piscina Jardí CÀRREGA TOTAL HABITATGE 

Bàsica  5.750 W 

Elevada   9.200  W 
W

CÀRREGA TOTAL DE L’HABITATGE    W T W T =                                      kW 

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 

LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  LÍNIES ELÈCTRIQUES màx. CAIGUDA 
DE TENSIÓ (1)

SECCIÓ 
MÍNIMA 
(mm

2
)

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)     1,5 % V  6  

MONOFÀSIQUES 
(Voltatge 230V) 

I = 
cosV

P
 e = 

Vs

LP2

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 

Circuit enllumenat 3 % V 
INSTAL·LACIÓ 
INTERIOR 

Altres 
instal·lacions
receptores Altres usos  5 % V 

Segons
circuit

TRIFÀSIQUES 
(Voltatge 400V) 

I = 
3Vcos

P
e = 

Vs

LP

 I Intensitat (A) e Caiguda de tensió (V)

 V Voltatge (V) L Longitud real línia (m) 

P Potència activa (W) s Secció conductor de fase (mm
2
)

(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal·lació interior i la 
derivació individual de forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors 
límits especificats per ambdós. 

cos Factor de potència 1 Conductivitat (m/ mm
2
)

(Cu = 56; Al = 35;  Fe = 8,5) 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 

Objectiu Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.

Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui  24V en local humit i 50V en la resta.

(En instal·lacions de telecomunicacions R  10 )

Disposició Conductor de terra formant una anella perimetral col·locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat  0,50m)  a la que es 
connectaran, si s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)
l’estructura metàl.lica de l’edifici i les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 

Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 

Punts de posta a terra Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 

Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la
instal·lació.

Conductors Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció  25mm
2

Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm
2
 si disposa de protecció 

mecànica i de 4mm
2
 si no en disposa. 

Data: L’arquitecte/a: 

Rambla Penedès, 14

La Gornal -

març 2012 -

9.076,00 9.076,00

9,08

Altres Altres
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CIRCUITS (BT-25) 

Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims
Punts/circuit

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 
(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit 

C1 Punts d’il·luminació 30 C6 Il·luminació  30 - 

C2
Preses de corrent d’ús general i 
frigorífic

20 C7 Preses de corrent (Su>160m
2
 o preses/circuit >20)  20  - 

C3 Cuina i forn 2 C8 Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4
Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric

3 C9 Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5
Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 

6 C10 Assecadora independent 1 - 

C11
Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat 

- 2.300 W 

C12
Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o
C4 o del C5 quan el nombre de preses > 6 

C3  2 

C4  3 

C5  6 

-

PUNTS D’UTILITZACIÓ 

NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons
COMPLIMENT EN 

PROJECTEESTANÇA CIRCUIT MECANISMES: 

Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de E. Bàsica E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1 

Punts de llum - 1 C1

Interruptor 10 A - 1 

Vestíbul

C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1 

Punts de llum 1 si S  10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2 1C1

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1 

C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m
2
 (arrodoniment superior)       3 

(1)

C8 Presa de calefacció 1 si S  10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2 1

Sala d’estar

C9 Presa d’aire condicionat 1 si S  10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2 1

Punst de llum 1 si S  10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2 1C1

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1 

C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m
2
 (arrodoniment superior)     3 

(1)

C8 Presa de calefacció - 1 

Dormitoris 

C9 Presa d’aire condicionat - 1 

Punts de llum - 1 C1

Interruptor 10 A - 1 

C5 Base 2p+T de 16 A  - 1 

Banys 

C8 Presa de calefacció - 1 

Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1 C1

Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1 

C2 Base 2p+T de 16 A 1 si L  a 5 m ;  2 si L> 5m 1

Passadissos
o
distribuïdors 

C8 Presa de calefacció - 1 

Punts de llum 1 si S  10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2 1C1

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1 

C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2 

C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1 

C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3 

C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 
(2)

C8 Presa de calefacció - 1 

Cuina 

C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1 

Punts de llum 1 si S  10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2 1Terrassa i 
vestidors 

C1

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1 

Punts de llum 1 si S  10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2 1C1

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1 

Garatges
unifamiliars i 
altres

C2 Base 2p+T de 16 A 1 si S  10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2 1

(1) On es prevegi la instal·lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS 

-  Es col·locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal·lats. En el cas de que el circuit C4 es desdobli en una 
línia independent per a cada aparell, s’accepta la instal·lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2).

ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS

CIRCUITS Conductor
(1)

s  (mm
2
)

Ø tub 
(mm)

nombre 
punts

Long. 
 (m)

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2)

16 30 28,9 

C2
Preses
generals

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4

Rentavaixelles
rentadora i
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5
Banys i  
cuina

2x2,5+2,5 20 6 30,1 

CIRCUITS Conductor
(1)

s   (mm
2
)

Ø tub 
(mm)

nombre 
punts

Long.    
(m)

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2)

16 30 28,9 

C2
Preses
generals

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4
Acumulador
elèctric

2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5
Banys i  
cuina

2x2,5+2,5 20 6 30,1 

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA 

Exemple:
Habitatge amb calefacció elèctrica o aire condicionat, i necessitat de desdoblament dels 
circuits C1 i C2 (il·luminació i preses generals d’endolls respectivament), reg i piscina.

CIRCUITS Conductor
(1)

s    (mm
2
)

Ø tub 
(mm)

nombre 
punts

Long.    
(m)

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2)

16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2)

16 30 28,9 

 C8/9
Calefacció / 
Aire condicionat 

2x6+6 25
potència 
màxima 

5.750W
46,3

 C8/9
Calefacció / 
Aire condicionat 

2x6+6 25
potència 
màxima 

5.750W
46,3

C 1 1 Gestió 2x1,5+1,5
(2)

16
potència 
màxima 

2.300W
28,9

C2 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1

C7 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4

Rentavaixelles
rentadora i
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 Banys i cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

Cw Piscina     

Cx      

Cy Reg     

Cz      

ICP

Interruptor de Control de 

Potencia

IGA

Interruptor General 

Automàtic

ID

Interruptor 

Diferencial

ID

Interruptor 

Diferencial

16A

16A

16A

ID

Interruptor 

Diferencial

ID

Interruptor 

Diferencial

40A

10A

10A

10A

25A

25A

16A

16A

25A

20A

16A

(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19       (2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm
2
 si 

no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19)        (3)  Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics 

ESQUEMA A 

(3)

ICP
Interruptor de
Control de
Potència 

IGA
Interruptor 
General 
Automàtic

ID
Interruptor 
Diferencial

ICP
Interruptor de
Control de
Potència

IGA
Interruptor 
General 
Automàtic

ID
Interruptor 
Diferencial

ESQUEMA B 

(3) 

25A
30mA

25A
30mA 

✔
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CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

 2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis) (BT 07 i BT 11)

Conductors Aïllament  0,6 / 1 kV

Secció mínima  6mm
2
 (Cu);   16mm

2
 (Al)

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15)

Conductors Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 
   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mínima: F, N i T  6mm
2
 (Cu) 

 Fil de comandament   1,5mm
2

No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 

 3/9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16)

Al no existir la Línia General d’Alimentació el fusible de la Caixa General 
de protecció (3) coincideix amb el fusible de seguretat (9) 

 10 COMPTADORS (BT 16) 

 11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17)

Intensitat  En funció del tipus de subministrament i tarifa 
a aplicar, segons contractació

 12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17)

- Interruptor General   
Automàtic (IGA)

- Interruptor Diferencial  (ID)

- Interruptors Omnipolars      
Magnetotèrmics 

Intensitat  25A 
Accionament manual 

Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 

Per a cada un dels circuits 
interiors

 13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR (BT 25)

Conductors Aïllament 450/750V 

Secció mínima segons circuit  (Veure 
“Instal·lació interior, esquemes unifilars tipus”)

 UN ÚNIC USUARI

 2

1

3/9 10 1111 12

138

 DOS USUARIS ALIMENTATS DES D’UN MATEIX PUNT 

103/9

1

 2

12

8

1111

13813

3/9101112

 14 INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26)

PREVISIÓ D’ESPAIS PEL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 

 2 ESCOMESA (BT-11) 

Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

 3/7 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA (CGP) (BT-13) 

- No s’admet en muntatge superficial 

- Nínxol en paret (mesures  55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

 8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15)

Col·locació
Conductors aïllats en:  

- tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial  Dext  32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 

- Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica.

 11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17)

Col·locació
Immediatament abans dels altres dispositius generals de 
comandament i protecció, en compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix 
Quadre de l’habitatge

  12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17)

 1

2

3/7

11 128

Col·locació:
Al costat de la porta d’entrada entre 1,40m i 2,00m d’alçada.

✔
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13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27)

Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció.
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 

Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 

VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per - El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
  Limitat per - El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 

vertical paral·lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per - El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60 Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 

El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I 
DUTXES (BT-27)

VOLUM 0 Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)

No permesa 

Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal·lats en ell.

VOLUM 1 Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal·lada fora dels volums 0, 1 
i 2. 

Aparells alimentats a MBTS (12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 

corrent diferencial de valor  30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41

VOLUM 2 Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 

Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41

 VOLUM 3 Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 

Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex  consisteix en  l’estudi dels  recursos,  rendiments  i  costos necessaris 
per  a  poder  dur  a  terme  la  planificació  de  les  obres  de  rehabilitació  d’un  edifici  situat  al 
municipi de La Gornal, al T.M. de Castellet i la Gornal (Barcelona).  

Per a dur a terme el pla de treballs, s’ha fet una estimació de  les activitats que es tindran en 
compte  en  cadascun  dels  apartats  posteriors.  Les  activitats  considerades  corresponen  a  les 
necessàries per a dur a terme tot el procés de rehabilitació. 

El procés d’estudi de cadascun dels paràmetres a estimar és el següent: 

‐ Assignació dels amidaments de cadascuna de les activitats. 

‐ Estimació  dels  rendiments  màxims,  mínims  i  esperats  per  a  cadascuna  de  les 
activitats considerades. 

‐ Assignació dels recursos per cadascuna de les activitats. 

‐ Estimació de la durada màxima, mínima i esperada de cadascuna de les activitats. 

‐ Realització dels diagrames de Gantt de seguiment  i  les  relacions de dependència 
de cadascuna de les activitats. 

‐ Estudi dels camins crítics de cadascun dels casos. 

‐ Estudi dels gràfics probabilístics dependents de cadascun dels punts anteriors. 

‐ Estimació dels  costos màxims, mínims  i esperats de  la mà d’obra en  funció dels 
paràmetres anteriors. 

Cadascun dels punts anteriors objectes d’estudi, es valorarà tenint en compte la planificació de 
les  obres  amb  dos  equips  formats  per  dos  operaris  cadascun.  Els  dos  equips  realitzaran 
activitats  independents  i  per  tant  es  podran  executar  simultàniament  diferents  activitats  si 
l’ordre dels treballs ho permet. En funció de la durada de les activitats, hi pot haver dos camins 
crític. 

Per al càlcul de cadascun dels paràmetres considerats,  s’ha realitzat un full de càlcul de creació 
pròpia  on  les  variables  resultants  depenen  de  les  dades  introduïdes  que  corresponen  als 
amidaments de les activitats, rendiments, activitats crítiques, Nº d’equips i operaris, durada de 
la  jornada  laboral  i  cost de  la mà d’obra. Tanmateix  s’ha  realitzat amb Microsoft Project, el 
diagrama de Gantt on es defineixen cadascuna de les activitats i les relacions de dependència 
estimades. 

A  partir  del  pla  de  treballs  i  del  pressupost  d’execució material  del  projecte  es  realitza  la 
previsió de certificacions que s’inclou en l’apèndix número 2. 

2 ESTUDI DELS RENDIMENTS DE LES ACTIVITATS 

L’estimació  dels  rendiments  s’ha  realitzat  per  a  cadascuna  de  les  activitats.  Els  rendiments 
s’han considerat en funció de les característiques de la obra. En el nostre cas, tenim un edifici 
existent de planta baixa  i dos plantes pis d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. L’accés a 
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l'habitatge no presenta problemes per al  transport  i subministrament de materials  ja que es 
troba en una població petita amb molt poc trànsit. 

Els rendiments màxims, mínims  i esperats per a cadascuna de  les activitats, es presenten en 
funció de les unitats d’aquestes i en dies. Per tant, es poden veure m2/dia, m/dia i ut./dia que 
seran els valors de productivitat per operari. 

La variabilitat entre els valors màxims  i mínims es  funció de diferents  factors com poden ser 
aturades accidentals, falta de subministrament de materials, meteorologia, indisponiblitat dels 
equips, etc.  

Amb les dades disponibles, s’han intentat precisar al màxim els valors dels rendiments podent 
obtenir  un  pla  d’obres  més  ajustat  a  la  realitat.  Al  següent  apartat  es  mostra  la  taula 
justificativa de la obtenció de la durada de les activitat i els rendiments considerats. 

3 ESTUDI DE LA DURADA DE LES ACTIVITATS 

En aquest apartat s’estudien les duracions de cada activitat i del total de les obres. Primer de 
tot  s’estudien  els  temps  màxims,  mínims  i  migs  de  cada  activitat  que  són  funció  dels 
rendiments calculats en l’apartat anterior. 

A partir de  les duracions estimades, es  calcula el  temps esperat de  cada  activitat. El  temps 
esperat de cada activitat serà el resultat del càlcul següent: 

  te = (tp + to + 4tm) /6 

 on, 

  te:   temps esperat de la activitat 

  tp:  temps pessimista de la activitat 

  to:  temps optimista 

  tm:  temps mig  

A partir de  la duració dels temps esperats de  les activitats crítiques, es calcula el temps total 
esperat del pla de treballs  i  les desviacions que caldrà tenir en compte per a  la realització de 
els gràfics probabilístics. 

S’ha introduït per tant, l’opció de triar al full de càlcul, si cadascuna de les activitats correspon 
al camí crític de da cadascun dels casos, podent‐se valorar fins a tres camins crítics per pla de 
treballs. 

Segons la teoria estadística i de probabilitat tenim que la desviació estàndard és: 

   ^ 2= ∑( (to – tp ) / 6 ) ^ 2 

A partir del temps esperat del pla de treballs, la desviació estàndard i amb una duració donada, 
obtenim  la probabilitat que s’executin  les obres en el temps considerat. A partir de diferents 
valors  de  temps,  obtenim  els  gràfics  de  distribució  normal  en  que  podem  observar  la 
probabilitat que els treballs es realitzin en el temps determinat per a cadascun dels casos. 
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Per a cadascun dels casos es presenten les següents dades: 

‐ Taula de càlculs de rendiments i duracions. 

‐ Gràfics amb les duracions de cada activitat. 

‐ Pla de treballs amb el diagrama de Gantt de seguiment amb les dependències. 

‐ Taula amb  les activitats crítiques de cada camí considerat  i els càlculs necessaris 
per a fer els gràfics probabilístics. 

‐ Gràfics de resultats de probabilístics.  

Els cas considerat correspon a  l’opció més eficient per a  les característiques  i dimensions de 
l’obra.  En  aquest  cas  es  disposa  de  dos  equips  independents  amb  dos  operaris  per  a  cada 
equip.  Es  podran  executar  simultàniament  diferents  activitats  si  l’ordre  dels  treballs  ho 
permet. En funció de la durada de les activitats, hi pot haver dos camins crítics. 

Considerar més equips i més operaris no resultaria eficient ja que les reduïdes dimensions de 
la obra no farien augmentar la productivitat de manera lineal i s’augmentarien els costos.   

Per tant, es presenten a continuació, les taules de resultats obtinguts.  
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Il∙lustració 1: Quadre de l’estimació dels rendiments. 

CAMÍ 
CRÍTIC

TEMPS 
OPTIMISTA 

(d)

TEMPS MIG 
(d)

TEMPS 
PESIMISTA 

(d)

TEMPS 
ESPERAT (d)

TEMPS CAMÍ 
CRÍTIC (d)

0 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA
1.1 IMPLANTACIÓ D'OBRA SI 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,65 ut/d 0,5 ut/d 0,35 ut/d 0,77 1,00 1,43 1,03 1,03
1.2 CALES SI 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,325 ut/d 0,25 ut/d 0,175 ut/d 1,54 2,00 2,86 2,07 2,07

1 ENDERROCS I DESMUNTATGE
2.1 RETIRADA DE MOBILIARI NO 2 ut 1 equip 2 operaris/equip 1,3 ut/d 1 ut/d 0,7 ut/d 0,77 1,00 1,43 1,03 -
2.2 DESMUNTATGE DE BANY NO 2 ut 1 equip 2 operaris/equip 1,3 ut/d 1 ut/d 0,7 ut/d 0,77 1,00 1,43 1,03 -
2.3 DESMUNTATGE DE CUINA NO 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,65 ut/d 0,5 ut/d 0,35 ut/d 0,77 1,00 1,43 1,03 -
2.4 ENDERROC D'ENVANS NO 50 m2 1 equip 2 operaris/equip 15,6 m2/d 12 m2/d 8,4 m2/d 1,60 2,08 2,98 2,15 -
2.5 RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA NO 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,325 ut/d 0,25 ut/d 0,175 ut/d 1,54 2,00 2,86 2,07 -
2.6 RETIRADA DE XARXA D'AIGUA NO 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,325 ut/d 0,25 ut/d 0,175 ut/d 1,54 2,00 2,86 2,07 -
2.7 ENDERROC DE PAVIMENTS NO 200 m2 1 equip 2 operaris/equip 65 m2/d 50 m2/d 35 m2/d 1,54 2,00 2,86 2,07 -
2.8 ENDERROC D'ESTRUCTURES NO 200 m2 1 equip 2 operaris/equip 26 m2/d 20 m2/d 14 m2/d 3,85 5,00 7,14 5,16 -
2.9 REPICAT DE PARAMENTS SI 770 m2 1 equip 2 operaris/equip 15,6 m2/d 12 m2/d 8,4 m2/d 24,68 32,08 45,83 33,14 33,14

2 ESTRUCTURES
2.1 FORJAT ZONA ANTERIOR SI 39 m2 1 equip 2 operaris/equip 2,6 m2/d 2 m2/d 1,4 m2/d 7,50 9,75 13,93 10,07 10,07
2.2 FORJAT MAGATZEM NO 38 m2 1 equip 2 operaris/equip 5,2 m2/d 4 m2/d 2,8 m2/d 3,65 4,75 6,79 4,91 -
2.3 MURS NO 14 m3 1 equip 2 operaris/equip 0,91 m3/d 0,7 m3/d 0,49 m3/d 7,69 10,00 14,29 10,33 -
2.4 COBERTA POSTERIOR SI 78 m2 1 equip 2 operaris/equip 3,38 m2/d 2,6 m2/d 1,82 m2/d 11,54 15,00 21,43 15,49 15,49
2.5 COBERTA MAGATZEMS NO 130 m2 1 equip 2 operaris/equip 5,59 m2/d 4,3 m2/d 3,01 m2/d 11,63 15,12 21,59 15,61 -
2.6 ALTELL NO 34 m2 1 equip 2 operaris/equip 3,12 m2/d 2,4 m2/d 1,68 m2/d 5,45 7,08 10,12 7,32 -
2.7 PORXO NO 31 m2 1 equip 2 operaris/equip 4,03 m2/d 3,1 m2/d 2,17 m2/d 3,85 5,00 7,14 5,16 -
2.8 DIPÒSIT D'AIGUA NO 34 m2 1 equip 2 operaris/equip 4,42 m2/d 3,4 m2/d 2,38 m2/d 3,85 5,00 7,14 5,16 -
2.9 ESCALA D'ACCÉS A TERRASSA NO 0,5 m3 1 equip 2 operaris/equip 0,13 m3/d 0,1 m3/d 0,07 m3/d 1,92 2,50 3,57 2,58 -

3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
3.1 PLANTA BAIXA NO 54 m2 1 equip 2 operaris/equip 7,02 m2/d 5,4 m2/d 3,78 m2/d 3,85 5,00 7,14 5,16 -
3.2 PLANTA PIS 1 NO 115 m2 1 equip 2 operaris/equip 18,2 m2/d 14 m2/d 9,8 m2/d 3,16 4,11 5,87 4,24 -
3.3 PLANTA PIS 2 NO 217 m2 1 equip 2 operaris/equip 7,8 m2/d 6 m2/d 4,2 m2/d 13,91 18,08 25,83 18,68 -
3.4 MAGATZEM POSTERIOR NO 21 m 1 equip 2 operaris/equip 1,365 m/d 1,05 m/d 0,735 m/d 7,69 10,00 14,29 10,33 -

4 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
4.1 FAÇANA PRINCIPAL SI 110 m2 1 equip 2 operaris/equip 5,98 m2/d 4,6 m2/d 3,22 m2/d 9,20 11,96 17,08 12,35 12,35
4.2 FAÇANA POSTERIOR NO 123 m2 1 equip 2 operaris/equip 6,76 m2/d 5,2 m2/d 3,64 m2/d 9,10 11,83 16,90 12,22 -
4.3 PARETS MITGERES NO 206 m2 1 equip 2 operaris/equip 16,9 m2/d 13 m2/d 9,1 m2/d 6,09 7,92 11,32 8,18 -
4.4 FORJAT ANTERIOR PP2 NO 39 m2 1 equip 2 operaris/equip 3,12 m2/d 2,4 m2/d 1,68 m2/d 6,25 8,13 11,61 8,39 -
4.5 FORJAT POSTERIOR PP2 NO 72 m2 1 equip 2 operaris/equip 15,6 m2/d 12 m2/d 8,4 m2/d 2,31 3,00 4,29 3,10 -
4.6 ALTELL NO 34 m2 1 equip 2 operaris/equip 10,4 m2/d 8 m2/d 5,6 m2/d 1,63 2,13 3,04 2,20 -
4.7 COBERTA ANTERIOR NO 39 m2 1 equip 2 operaris/equip 5,2 m2/d 4 m2/d 2,8 m2/d 3,75 4,88 6,96 5,04 -
4.8 COBERTA POSTERIOR NO 72 m2 1 equip 2 operaris/equip 9,75 m2/d 7,5 m2/d 5,25 m2/d 3,69 4,80 6,86 4,96 -
4.9 MAGATZEMS NO 110 m2 1 equip 2 operaris/equip 14,3 m2/d 11 m2/d 7,7 m2/d 3,85 5,00 7,14 5,16 -

5 REVESTIMENTS
5.1 REVESTIMENTS EXTERIORS NO 347 m2 1 equip 2 operaris/equip 9,1 m2/d 7 m2/d 4,9 m2/d 19,07 24,79 35,41 25,60 -
5.2 REVESTIMENTS INTERIORS SI 336 m2 1 equip 2 operaris/equip 15,6 m2/d 12 m2/d 8,4 m2/d 10,77 14,00 20,00 14,46 14,46

6 PAVIMENTS
6.1 PLANTA PIS 2 NO 83 m2 1 equip 2 operaris/equip 3,64 m2/d 2,8 m2/d 1,96 m2/d 11,40 14,82 21,17 15,31 -
6.2 MAGATZEMS SI 132 m2 1 equip 2 operaris/equip 16,9 m2/d 13 m2/d 9,1 m2/d 3,91 5,08 7,25 5,24 5,24

7 INSTAL.LACIONS
7.1 SANEJAMENT NO 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,13 ut/d 0,1 ut/d 0,07 ut/d 3,85 5,00 7,14 5,16 -
7.2 ELECTRICITAT NO 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,13 ut/d 0,1 ut/d 0,07 ut/d 3,85 5,00 7,14 5,16 -
7.3 GAS NO 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,208 ut/d 0,16 ut/d 0,112 ut/d 2,40 3,13 4,46 3,23 -
7.4 ACS SI 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,104 ut/d 0,08 ut/d 0,056 ut/d 4,81 6,25 8,93 6,46 6,46
7.5 CALEFACCIÓ SI 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,104 ut/d 0,08 ut/d 0,056 ut/d 4,81 6,25 8,93 6,46 6,46

8 MANYERIA
8.1 MANYERIA NO 1 ut 1 equip 2 operaris/equip 0,156 ut/d 0,12 ut/d 0,084 ut/d 3,21 4,17 5,95 4,30 -

9 FUSTERIA
9.1 FUSTERIA NO 15 ut 1 equip 2 operaris/equip 1,43 ut/d 1,1 ut/d 0,77 ut/d 5,24 6,82 9,74 7,04 -

10 VIDRIERIA
10.1 VIDRIERIA NO 21 m2 1 equip 2 operaris/equip 2,6 m2/d 2 m2/d 1,4 m2/d 4,04 5,25 7,50 5,42 -

11 JARDINERIA
11.1 JARDINERIA NO 105 m2 1 equip 2 operaris/equip 68,25 m2/d 52,5 m2/d 36,75 m2/d 0,77 1,00 1,43 1,03 -

12 DIVERSOS
12.1 GESTIÓ DE RESIDUS NO 187 m3 1 equip 2 operaris/equip 1,105 m3/d 0,85 m3/d 0,595 m3/d 84,62 110,00 157,14 113,63 -

Equip n º1 Equip n º2

TOTAL

DIES LABORABLES/MES = 21 DIES 332,87 432,73 618,19 447,00 105,74
= 8 Hores 15,85 20,61 29,44 21,29 5,04

1
= 2
= 21,47 € €/ hora

AMIDAMENTS RENDIMENT 
MÍNIM 

UNITARI

RENDIMENT MIG 
UNITARI

RENDIMENT 
MÀXIM UNITARI

JORNADA LABORAL

Nº OPERARIS PER EQUIP
PREU MIG OPERARI

Nº EQUIPS

REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA FAMILIAR A LA GORNAL (TARRAGONA)

ACTIVITATS

Dies

RECURSOS

Mesos
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A  partir  dels  temps  esperats  de  durada  per  a  casa  activitat  de  la  taula  anterior  i  de  la 
determinació de  les activitats que  formen part del camí crític, s’obté  la gràfica següent amb 
una  distribució  normal  de  la  probabilitat  que  els  treballs  es  duguin  a  terme  en  el  temps 
esperat. 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 2: Quadre resum de dades estadístiques 

 

Il∙lustració 3: Distribució normal de la duració 

Il∙lustració 4:Probabilitat – Temps esperat 

 

Il∙lustració 5: Taula de probabilitats – Distribució N. 

 

 

 

 

% ACUMULAT DIST.N

97,66 2,28% 0,0118

98,57 3,59% 0,0173

99,48 5,48% 0,0243

100,40 8,08% 0,0329

101,31 11,51% 0,0426

102,22 15,87% 0,0531

103,13 21,19% 0,0636

104,04 27,43% 0,0731

104,95 34,46% 0,0808

105,86 42,07% 0,0858

106,77 50,00% 0,0876

107,69 57,93% 0,0858

108,60 65,54% 0,0808

109,51 72,57% 0,0731

110,42 78,81% 0,0636

111,33 84,13% 0,0531

112,24 88,49% 0,0426

113,15 91,92% 0,0329

114,06 94,52% 0,0243

114,98 96,41% 0,0173

115,89 97,72% 0,0118

DIES

PROBABILITAT DEL PLA DE TREBALLS

TAULA RESUM CAMÍ CRÍTIC 1 

 VARIANÇA TOTAL DEL 

PROGRAMA = 1/36 S (Top ‐ 

Tp)^2 (DIES)

20,76

 VARIANÇA TOTAL DEL 

PROGRAMA = 1/36 S (Top ‐ 

Tp)^2 (MESOS)

0,99

 TEMPS ESPERAT DEL 

PROGRAMA  (DIES)
106,77
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4 ESTUDI DELS COSTOS D’OBRA 

4.1 ESTUDI DELS COSTOS DE LA MÀ D’OBRA 

L’increment de la durada dels treballs pot repercutir directament en el cost de la mà d’obra. Es 
per això que en aquest apartat  s’avalua específicament el  cost de  les diferents activitats de 
l’obra i s’estudia la variabilitat dels costos de la mà d’obra en funció de la durada dels treballs. 

Els costos de  la mà d’obra suposen una de  les despeses més  importants de tota  l’obra  i serà 
objecte d’anàlisi en el present apartat. No són objecte d’estudi els costos  fixes de materials, 
subministrament i despeses auxiliars. 

Els costos de  la mà d’obra   s’han associat a  la durada de  les activitats pel que s’analitzen els 
costos per hora de treball i operari. 

Tots  els  imports  del  present  estudi  corresponen  a  preus  d’execució  material.  Els  valors 
presentats  s’han  extret  del  banc  de  preus  emprat  en  el  pressupost  del  present  projecte 
obtingut l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC), que cada any actualitza els 
preus d’unitats  i partides d’obra dels diferents bancs de preus d’edificació  i obra civil. Aquest 
bancs de preus és utilitzat per a realitzar els pressupostos de projectes per a  l’administració  i 
s’extreuen dels preus de mercat de múltiples empreses. 

En funció de la ubicació geogràfica el banc de preus corregeix els valors dels costos ajustant‐se 
a  la realitat de cada zona. En el nostre cas s’han extret els preus/hora dels diferents operaris 
per a la zona de Tarragona. 

Per tal de valorar el import de la mà d’obra de cada activitat, es considera un preu mig a partir 
dels preus de casa operari. 

En  aquest  cas  disposem  de  dos  equips  independents  amb  dos  operaris  cadascun.  Aquests 
equips  treballaran sempre en activitats diferents pel que hi hauran dos operaris per activitat. 

Es considera per tant, el preu mig obtingut d’un cap de colla, un oficial de 1ª, un ajudant i un 
manobre. El preu hora resultant d’aplicar els preus considerats resulta es presenta a  la taula 
següent: 

CÀRREC PREU/H %

Encarregat d'obra  24,85 € 0,00%

Cap de colla  23,54 € 25,00%

Oficial 1a   21,99 € 25,00%

Ajudant   21,31 € 25,00%

Manobre  19,03 € 25,00%

Peó  11,57 € 0,00%

Preu mig /h = 21,47 €  

Il∙lustració 6: Taula de preus de mà d’obra. 

A continuació es mostra la taula amb els valors dels costos de la mà d’obra esperats en funció 
de la durada dels treballs:
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Il∙lustració  7:  Taula  de  costos  de  la  mà  d’obra

TEMPS 
OPTIMISTA 

(d)

TEMPS MIG 
(d)

TEMPS 
PESIMISTA 

(d)

TEMPS 
ESPERAT (d)

IMPORT 
UNITARI 

(€/h)

IMPORT 
TEMPS 

OPTIMISTA

IMPORT 
TEMPS 

ESPERAT

INMPORT 
TEMPS 

PESIMISTA
0 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

1.1 IMPLANTACIÓ D'OBRA 1 ut 1 equip 0,77 1,00 1,43 1,03 42,94 € 264,22 € 354,80 € 490,69 €
1.2 CALES 1 ut 1 equip 1,54 2,00 2,86 2,07 42,94 € 528,43 € 709,61 € 981,37 €

1 ENDERROCS I DESMUNTATGE
2.1 RETIRADA DE MOBILIARI 2 ut 1 equip 0,77 1,00 1,43 1,03 42,94 € 264,22 € 354,80 € 490,69 €
2.2 DESMUNTATGE DE BANY 2 ut 1 equip 0,77 1,00 1,43 1,03 42,94 € 264,22 € 354,80 € 490,69 €
2.3 DESMUNTATGE DE CUINA 1 ut 1 equip 0,77 1,00 1,43 1,03 42,94 € 264,22 € 354,80 € 490,69 €
2.4 ENDERROC D'ENVANS 50 m2 1 equip 1,60 2,08 2,98 2,15 42,94 € 550,45 € 739,17 € 1.022,26 €
2.5 RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 1 ut 1 equip 1,54 2,00 2,86 2,07 42,94 € 528,43 € 709,61 € 981,37 €
2.6 RETIRADA DE XARXA D'AIGUA 1 ut 1 equip 1,54 2,00 2,86 2,07 42,94 € 528,43 € 709,61 € 981,37 €
2.7 ENDERROC DE PAVIMENTS 200 m2 1 equip 1,54 2,00 2,86 2,07 42,94 € 528,43 € 709,61 € 981,37 €
2.8 ENDERROC D'ESTRUCTURES 200 m2 1 equip 3,85 5,00 7,14 5,16 42,94 € 1.321,08 € 1.774,02 € 2.453,43 €
2.9 REPICAT DE PARAMENTS 770 m2 1 equip 24,68 32,08 45,83 33,14 42,94 € 8.476,91 € 11.383,28 € 15.742,83 €

2 ESTRUCTURES
2.1 FORJAT ZONA ANTERIOR 39 m2 1 equip 7,50 9,75 13,93 10,07 42,94 € 2.576,10 € 3.459,33 € 4.784,19 €
2.2 FORJAT MAGATZEM 38 m2 1 equip 3,65 4,75 6,79 4,91 42,94 € 1.255,02 € 1.685,32 € 2.330,76 €
2.3 MURS 14 m3 1 equip 7,69 10,00 14,29 10,33 42,94 € 2.642,15 € 3.548,04 € 4.906,86 €
2.4 COBERTA POSTERIOR 78 m2 1 equip 11,54 15,00 21,43 15,49 42,94 € 3.963,23 € 5.322,05 € 7.360,29 €
2.5 COBERTA MAGATZEMS 130 m2 1 equip 11,63 15,12 21,59 15,61 42,94 € 3.993,95 € 5.363,31 € 7.417,34 €
2.6 ALTELL 34 m2 1 equip 5,45 7,08 10,12 7,32 42,94 € 1.871,53 € 2.513,19 € 3.475,69 €
2.7 PORXO 31 m2 1 equip 3,85 5,00 7,14 5,16 42,94 € 1.321,08 € 1.774,02 € 2.453,43 €
2.8 DIPÒSIT D'AIGUA 34 m2 1 equip 3,85 5,00 7,14 5,16 42,94 € 1.321,08 € 1.774,02 € 2.453,43 €
2.9 ESCALA D'ACCÉS A TERRASSA 0,5 m3 1 equip 1,92 2,50 3,57 2,58 42,94 € 660,54 € 887,01 € 1.226,71 €

3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
3.1 PLANTA BAIXA 54 m2 1 equip 3,85 5,00 7,14 5,16 42,94 € 1.321,08 € 1.774,02 € 2.453,43 €
3.2 PLANTA PIS 1 115 m2 1 equip 3,16 4,11 5,87 4,24 42,94 € 1.085,17 € 1.457,23 € 2.015,32 €
3.3 PLANTA PIS 2 217 m2 1 equip 13,91 18,08 25,83 18,68 42,94 € 4.777,89 € 6.416,03 € 8.873,23 €
3.4 MAGATZEM POSTERIOR 21 m 1 equip 7,69 10,00 14,29 10,33 42,94 € 2.642,15 € 3.548,04 € 4.906,86 €

4 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
4.1 FAÇANA PRINCIPAL 110 m2 1 equip 9,20 11,96 17,08 12,35 42,94 € 3.159,10 € 4.242,22 € 5.866,89 €
4.2 FAÇANA POSTERIOR 123 m2 1 equip 9,10 11,83 16,90 12,22 42,94 € 3.124,86 € 4.196,23 € 5.803,30 €
4.3 PARETS MITGERES 206 m2 1 equip 6,09 7,92 11,32 8,18 42,94 € 2.093,40 € 2.811,14 € 3.887,74 €
4.4 FORJAT ANTERIOR PP2 39 m2 1 equip 6,25 8,13 11,61 8,39 42,94 € 2.146,75 € 2.882,78 € 3.986,82 €
4.5 FORJAT POSTERIOR PP2 72 m2 1 equip 2,31 3,00 4,29 3,10 42,94 € 792,65 € 1.064,41 € 1.472,06 €
4.6 ALTELL 34 m2 1 equip 1,63 2,13 3,04 2,20 42,94 € 561,46 € 753,96 € 1.042,71 €
4.7 COBERTA ANTERIOR 39 m2 1 equip 3,75 4,88 6,96 5,04 42,94 € 1.288,05 € 1.729,67 € 2.392,09 €
4.8 COBERTA POSTERIOR 72 m2 1 equip 3,69 4,80 6,86 4,96 42,94 € 1.268,23 € 1.703,06 € 2.355,29 €
4.9 MAGATZEMS 110 m2 1 equip 3,85 5,00 7,14 5,16 42,94 € 1.321,08 € 1.774,02 € 2.453,43 €

5 REVESTIMENTS
5.1 REVESTIMENTS EXTERIORS 347 m2 1 equip 19,07 24,79 35,41 25,60 42,94 € 6.548,77 € 8.794,06 € 12.162,00 €
5.2 REVESTIMENTS INTERIORS 336 m2 1 equip 10,77 14,00 20,00 14,46 42,94 € 3.699,02 € 4.967,25 € 6.869,60 €

6 PAVIMENTS
6.1 PLANTA PIS 2 83 m2 1 equip 11,40 14,82 21,17 15,31 42,94 € 3.916,05 € 5.258,69 € 7.272,66 €
6.2 MAGATZEMS 132 m2 1 equip 3,91 5,08 7,25 5,24 42,94 € 1.341,40 € 1.801,31 € 2.491,17 €

7 INSTAL.LACIONS
7.1 SANEJAMENT 1 ut 1 equip 3,85 5,00 7,14 5,16 42,94 € 1.321,08 € 1.774,02 € 2.453,43 €
7.2 ELECTRICITAT 1 ut 1 equip 3,85 5,00 7,14 5,16 42,94 € 1.321,08 € 1.774,02 € 2.453,43 €
7.3 GAS 1 ut 1 equip 2,40 3,13 4,46 3,23 42,94 € 825,67 € 1.108,76 € 1.533,39 €
7.4 ACS 1 ut 1 equip 4,81 6,25 8,93 6,46 42,94 € 1.651,35 € 2.217,52 € 3.066,79 €
7.5 CALEFACCIÓ 1 ut 1 equip 4,81 6,25 8,93 6,46 42,94 € 1.651,35 € 2.217,52 € 3.066,79 €

8 MANYERIA
8.1 MANYERIA 1 ut 1 equip 3,21 4,17 5,95 4,30 42,94 € 1.100,90 € 1.478,35 € 2.044,52 €

9 FUSTERIA
9.1 FUSTERIA 15 ut 1 equip 5,24 6,82 9,74 7,04 42,94 € 1.801,47 € 2.419,11 € 3.345,58 €
10 VIDRIERIA

10.1VIDRIERIA 21 m2 1 equip 4,04 5,25 7,50 5,42 42,94 € 1.387,13 € 1.862,72 € 2.576,10 €
11 JARDINERIA

11.1JARDINERIA 105 m2 1 equip 0,77 1,00 1,43 1,03 42,94 € 264,22 € 354,80 € 490,69 €
12 DIVERSOS

12.1GESTIÓ DE RESIDUS 187 m3 1 equip 84,62 110,00 157,14 113,63 42,94 € 29.063,69 € 39.028,39 € 53.975,43 €

TOTAL
= 8 114.598,72 € 153.889,71 € 212.826,19 €
= 2
= 21,4675

REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA FAMILIAR A LA GORNAL (TARRAGONA)

PREU MIG OPERARI (€/h)
Nº OPERARIS PER EQUIP

AMIDAMENTS

JORNADA LABORAL (h)

ACTIVITATS RECURSOS

IMPORTS TOTALS:
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A partir dels imports optimistes, pessimistes i esperats per a casa activitat de la taula anterior i 
de  la determinació de  les activitats que  formen part del camí crític, s’obté  la gràfica següent 
amb  una  distribució  normal  amb  la  probabilitat  que  l’import  de  la mà  d’obra  dels  treballs 
siguin els que s’indiquen als gràfics. 

 

 

 

Il∙lustració  8:  Quadre  resum  dels 
imports esperats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 9: Distribució normal de l’import 

 

 

Il∙lustració 10: Taula de probabilitats – Distribució N. 

 

 

 

 

I
l
∙
lustració 11:Probabilitat – Import 

% ACUMULAT DIST.N

144.278,97 € 2,28% 0,0000

145.240,05 € 3,59% 0,0000

146.201,12 € 5,48% 0,0000

147.162,19 € 8,08% 0,0000

148.123,27 € 11,51% 0,0000

149.084,34 € 15,87% 0,0001

150.045,41 € 21,19% 0,0001

151.006,49 € 27,43% 0,0001

151.967,56 € 34,46% 0,0001

152.928,63 € 42,07% 0,0001

153.889,71 € 50,00% 0,0001

154.850,78 € 57,93% 0,0001

155.811,85 € 65,54% 0,0001

156.772,93 € 72,57% 0,0001

157.734,00 € 78,81% 0,0001

158.695,07 € 84,13% 0,0001

159.656,15 € 88,49% 0,0000

160.617,22 € 91,92% 0,0000

161.578,29 € 94,52% 0,0000

162.539,37 € 96,41% 0,0000

163.500,44 € 97,72% 0,0000

IMPORT

DISTRIBUCIÓ NORMAL

TAULA RESUM

IMPOT TOTAL

 DESVIACIÓ 

TOTAL DEL 

IMPORT = 1/36 S 

(Top ‐ Tp)^2 

114.598,72 € 153.889,71 € 212.826,19 €

4.805,37 €

SUPÒSIT 

OPTIMISTA

SUPÒSIT 

ESPERAT

SUPÒSIT 

PESSIMISTA
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5 RESUM DE RESULTATS 

Es mostra a continuació la taula amb els recursos, duracions i costos obtinguts. 

 

Nº EQUIPS ut. 2

Nº OPERARIS EQUIP ut. 2

Nº EQUIPS PER ACTIVITAT ut. 1

PREU MIG PER HORA €/h 21,47 €

DIES LABORABLES PER MÉS dies/mes 21

DURADA ESPERADA DE LES OBRES  dies/mes 105,74

DURADA ESPERADA DE LES OBRES  mesos 5,04

DURADA OPTIMISTA mesos 3,75

DURADA PESIMISTA mesos 6,96

COST TOTAL ESPERAT DE LA MÀ D'OBRA 153.890 € Increment

COST TOTAL OPTIMISTA DE LA MÀ D'OBRA 114.599 € ‐25,53%

COST TOTAL PESSIMISTA DE LA MÀ D'OBRA 212.826 € 38,30%  

lustració 12: Taula resum de resultats 

 

6 CONCLUSIONS 

A  partir  de  les  dades  de  partida  considerades  podem  extreure  les  següents  conclusions  de 
l’estudi: 

‐ Si consideréssim més de dos equips, no es consideraria un benefici directe degut a 
la  incompatibilitat  de  treballs,  ja  que  es  destorbarien  els  equips  i  per  tant 
augmentaria el cost de l’obra i el període de temps no es reduiria linealment. Per 
aquest motiu, no s’ha estudiat el cas de considerar més de dos equips. 

‐ El  fet  diferencial  de  considerar  diferents  equips  i  operaris,  no  rau  en  els 
rendiments, ja que aquests es mantenen gairebé  lineals. No obstant, la diferència 
rau en el cost total estimat de la mà d’obra que ve donada pel preu mig per hora 
dels operaris. Aquest preu mig ve determinat per el preu/hora de cadascun dels 
integrants dels equips. 

‐ En  el  cas  estudiat,  la  simultaneïtat  en  la  execució  dels  treballs  per  part  de  dos 
equips  fa  que  hi  hagi menys  lloc  a  demores  per  imprevistos  que  en  el  cas  de 
considerar  més  operaris  o  equips  per  una  mateixa  activitat.    una  falta  de 
subministrament de materials o qualsevol  altre  imprevist,  fa que hi pugui haver 
una demora en  la continuïtat dels treballs. En el cas estudiat, un dels dos equips 
pot donar suport a l’altre en cas de imprevistos, minimitzant la variació del termini 
final de les obres.   
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APÈNDIX 1: DIAGRAMA DE GANTT 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 REHABILITACIÓ LA GORNAL 115 días? lun 02/01/12 vie 08/06/12

2 0. TREBALLS PRÈVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA 3 días? lun 02/01/12 mié 04/01/12

3 IMPLANTACIÓ D'OBRA 2 días lun 02/01/12 mar 03/01/12

4 CALES 1 día? mié 04/01/12 mié 04/01/12 3

5 1.ENDERROCS I DESMUNTATGES 34 días? jue 05/01/12 mar 21/02/12 2

6 RETIRADA MOBILIARI 1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 4

7 DESMUNTATGE DE BANY 1 día vie 06/01/12 vie 06/01/12 6

8 DESMUNTATGE DE CUINA 1 día vie 06/01/12 vie 06/01/12 6

9 ENDERROCS D'ENVANS 2 días lun 09/01/12 mar 10/01/12 8

10 RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 2 días mié 11/01/12 jue 12/01/12 9

11 RETIRADA DE XARXA D'AIGUA 2 días vie 13/01/12 lun 16/01/12 10

12 ENDERROCS DE PAVIMENTS 2 días mié 11/01/12 jue 12/01/12 9

13 ENDERROC D'ESTRUCTURES 5 días? mié 15/02/12 mar 21/02/12 14

14 REPICAT DE PARAMENTS 25 días mié 11/01/12 mar 14/02/12 9

15 2. ESTRUCTURES 30 días mié 15/02/12 mar 27/03/12

16 FORJAT ZONA ANTERIOR 10 días mié 15/02/12 mar 28/02/12 14

17 FORJAT MAGATZEM 5 días mié 29/02/12 mar 06/03/12 16

18 MURS 10 días mié 07/03/12 mar 20/03/12 17

19 COBERTA POSTERIOR 15 días mié 15/02/12 mar 06/03/12 14

20 COBERTA MAGATZEMS 15 días mié 07/03/12 mar 27/03/12 19

21 ALTELL 7 días mié 07/03/12 jue 15/03/12 19

22 PORXO 5 días mié 15/02/12 mar 21/02/12 14

23 DIPÒSIT D'AIGUA 5 días mié 22/02/12 mar 28/02/12 13

24 ESCALA D'ACCÉS A TERRASSA 3 días mié 07/03/12 vie 09/03/12 19

25 3.TANCAMENTS I DIVISÒRIES 27 días mié 28/03/12 jue 03/05/12

26 PLANTA BAIXA 5 días mié 28/03/12 mar 03/04/12 15

27 PLANTA PIS 1 4 días mié 04/04/12 lun 09/04/12 26

28 PLANTA PIS 2 18 días mar 10/04/12 jue 03/05/12 27

29 MAGATZEM POSTERIOR 10 días mié 28/03/12 mar 10/04/12 15

30 4. IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 92 días mié 04/01/12 jue 10/05/12

31 FAÇANA PRINCIPAL 12 días mié 04/01/12 jue 19/01/12 3

32 FAÇANA POSTERIOR 12 días vie 20/01/12 lun 06/02/12 31

33 PARETS MITGERES 8 días mar 07/02/12 jue 16/02/12 32

34 FORJAT ANTERIOR PP2 8 días vie 17/02/12 mar 28/02/12 33

35 FORJAT POSTERIOR PP2 3 días mié 29/02/12 vie 02/03/12 34

36 ALTELL 2 días lun 05/03/12 mar 06/03/12 35

37 COBERTA ANTERIOR 5 días mié 29/02/12 mar 06/03/12 34

38 COBERTA POSTERIOR 5 días lun 05/03/12 vie 09/03/12 35

39 MAGATZEMS 5 días vie 04/05/12 jue 10/05/12 25

40 5. REVESTIMENTS 47 días mié 28/03/12 jue 31/05/12

41 REVESTIMENTS EXTERIORS 25 días mié 28/03/12 mar 01/05/12 15

42 REVESTIMENTS INTERIORS 14 días lun 14/05/12 jue 31/05/12 46

43 6. PAVIMENTS 69 días lun 05/03/12 jue 07/06/12

44 PLANTA PIS 2 15 días lun 05/03/12 vie 23/03/12 35

45 MAGATZEMS 5 días vie 01/06/12 jue 07/06/12 42

46 7. INSTAL·LACIONS 6 días vie 04/05/12 vie 11/05/12

47 SANEJAMENT 5 días vie 04/05/12 jue 10/05/12 25

48 ELECTRICITAT 5 días vie 04/05/12 jue 10/05/12 25

49 GAS 3 días vie 04/05/12 mar 08/05/12 25

50 ACS 6 días vie 04/05/12 vie 11/05/12 25

51 CALEFACCIÓ 6 días vie 04/05/12 vie 11/05/12 25

52 8. MANYERIA 4 días mié 30/05/12 lun 04/06/12

53 MANYERIA 4 días mié 30/05/12 lun 04/06/12 56

54 9. FUSTERIA 7 días lun 14/05/12 mar 22/05/12

55 FUSTERIA 7 días lun 14/05/12 mar 22/05/12 51

56 10. VIDRIERIA 5 días mié 23/05/12 mar 29/05/12

57 VIDRIERIA 5 días mié 23/05/12 mar 29/05/12 55

58 11. JARDINERIA 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

59 JARDINERIA 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 43

60 12. DIVERSOS 110 días vie 06/01/12 jue 07/06/12

61 GESTIÓ DE RESIDUS 110 días vie 06/01/12 jue 07/06/12 6

62 SEGURETAT I SALUT 110 días vie 06/01/12 jue 07/06/12 6

63 CONTROL DE QUALITAT 50 días mié 29/02/12 mar 08/05/12 16
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REHABILITZACIÓ D'UN EIFICI A LA GORNAL
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Planificació d'obres: 
Vivenda unifamiliar
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APÈNDIX 2: PLA DE TREBALLS VALORAT 



% Mensual A origen % Mensual A origen % Mensual A origen % Mensual A origen % Mensual A origen

TOTAL 200.970,54 € 24% 48.298,52 € 48.298,52 € 103% 49.787,53 € 98.086,05 € 63% 62.140,75 € 160.226,80 € 18% 28.336,53 € 188.563,33 € 7% 12.407,21 € 200.970,54 €
1 Enderrocs i desmuntatges 35.548,35 80% 28.438,68 € 28.438,68 € 20% 7.109,67 € 35.548,35 € 0% 0,00 € 35.548,35 € 0% 0,00 € 35.548,35 € 0% 0,00 € 35.548,35 €
2 Estructures 51.637,03 20% 10.327,41 € 10.327,41 € 40% 20.654,81 € 30.982,22 € 40% 20.654,81 € 51.637,03 € 0% 0,00 € 51.637,03 € 0% 0,00 € 51.637,03 €
3 Tancaments i divisòries 16.903,21 5% 845,16 € 845,16 € 20% 3.380,64 € 4.225,80 € 35% 5.916,12 € 10.141,93 € 30% 5.070,96 € 15.212,89 € 10% 1.690,32 € 16.903,21 €
4 Impermeabilitzacions i aïllaments 7.071,92 5% 353,60 € 353,60 € 20% 1.414,38 € 1.767,98 € 70% 4.950,34 € 6.718,32 € 5% 353,60 € 7.071,92 € 0% 0,00 € 7.071,92 €
5 Revetiments 29.465,87 10% 2.946,59 € 2.946,59 € 30% 8.839,76 € 11.786,35 € 40% 11.786,35 € 23.572,70 € 10% 2.946,59 € 26.519,28 € 10% 2.946,59 € 29.465,87 €
6 Paviments 9.938,37 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 40% 3.975,35 € 3.975,35 € 40% 3.975,35 € 7.950,70 € 20% 1.987,67 € 9.938,37 €
7 Instal.lacions 30.011,63 10% 3.001,16 € 3.001,16 € 20% 6.002,33 € 9.003,49 € 40% 12.004,65 € 21.008,14 € 30% 9.003,49 € 30.011,63 € 0% 0,00 € 30.011,63 €
8 Manyeria 2.605,37 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 50% 1.302,69 € 1.302,69 € 50% 1.302,69 € 2.605,37 €
9 Fusteria 4.717,90 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 60% 2.830,74 € 2.830,74 € 40% 1.887,16 € 4.717,90 €

10 Vidrieria 934,38 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 50% 467,19 € 467,19 € 50% 467,19 € 934,38 € 0% 0,00 € 934,38 €
11 Jardineria 206,85 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 100% 206,85 € 206,85 €
12 Diversos 11.929,66 20% 2.385,93 € 2.385,93 € 20% 2.385,93 € 4.771,86 € 20% 2.385,93 € 7.157,80 € 20% 2.385,93 € 9.543,73 € 20% 2.385,93 € 11.929,66 €

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

IMPORT TOTAL

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Enderrocs i desmuntatges 28.438,68 € 7.109,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Estructures 10.327,41 € 20.654,81 € 20.654,81 € 0,00 € 0,00 €

Tancaments i divisòries 845,16 € 3.380,64 € 5.916,12 € 5.070,96 € 1.690,32 €

Impermeabilitzacions i aïllaments 353,60 € 1.414,38 € 4.950,34 € 353,60 € 0,00 €

Revetiments 2.946,59 € 8.839,76 € 11.786,35 € 2.946,59 € 2.946,59 €

Paviments 0,00 € 0,00 € 3.975,35 € 3.975,35 € 1.987,67 €

Instal.lacions 3.001,16 € 6.002,33 € 12.004,65 € 9.003,49 € 0,00 €

Manyeria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.302,69 € 1.302,69 €

Fusteria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.830,74 € 1.887,16 €

Vidrieria 0,00 € 0,00 € 467,19 € 467,19 € 0,00 €

Jardineria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 206,85 €

Diversos 2.385,93 € 2.385,93 € 2.385,93 € 2.385,93 € 2.385,93 €

TOTAL 48.298,52 € 49.787,53 € 62.140,75 € 28.336,53 € 12.407,21 €
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1 OBJECTE 

L'obra  presenta  una  sèrie  d’unitats  susceptibles  de  control  a  fi  de  garantir  els mínims  de 
qualitat exigibles. 

En  el  Pla  d’assaigs  s'estableixen  els  esquemes  bàsics  del  control  de  qualitat  de  l’Obra  (es 
determinen  quines  unitats  cal  controlar,  els  tipus  de  control  i  els  assaigs  normalitzats  a 
emprar). Per altra banda, al ser un pla valorat, s'estableix el  l cost que aquest control ha de 
representar en el total de l'Obra. 

Aquest Pla d’assaigs s’ha realitzat amb el mòdul de gestió del control de qualitat del programa 
informàtic TCQ‐2000 de l’ITEC. 

2 DOCUMENTS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Els documents que integren el present Pla d’assaigs són els següents: 

‐ Memòria 

‐ Pla de d’assaigs 

‐ Resum del Pla d’assaigs   

‐ Pressupost 

‐ Resum de pressupost 

3 CONTROL DE L’OBRA 

El control es destinat a verificar fonamentalment dues premisses: 

Per una part la qualitat dels materials emprats a l’obra, i el cost que aquest control suposa. 

‐ Control de la geometria de la obra o de parts d’ella. 

‐ Control  de  la  qualitat  dels  materials  emprats  (resistència  o  altres  paràmetres 
específics). 

‐ Control de l’execució de l’obra 

No totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet de que no 
totes presenten  la mateixa  importància pressupostària ni  la mateixa necessitat de control a fi 
de garantir un correcte funcionament de l’obra. 

Les unitats més importants que han de ser controlades d'acord amb aquest Pla de Control de 
Qualitat  són les següents: 

‐ Formigons 

‐ Acers 

En els documents següents s’indiquen el número  i  tipus d’assaigs a  realitzar, en  funció de  la 
quantitat d’obra a realitzar.  
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4 PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 

L’import  total dels  treballs de Control de Qualitat sense  IVA ascendeix a  la quantitat de MIL 
QUARANTA‐CINC EUROS AMB VINT‐I‐DOS CÈNTIMS (1.045,22 €) IVA. exclòs. 

Aquest pressupost de control de qualitat de  l’obra, queda  inclòs dins del pressupost general 
del projecte en forma de partida alçada, suposant un 0,52 % del total de pressupost d’execució 
material de l’obra. 
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APÈNDIX 1: PLA D’ASSAJOS 

 



Reforma de vivenda a T.M. Castellet i la Gornal

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL
Capítol 02 Estructures
Titol 3 08 Dipòsit d'aigua

K31522H1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 55) 4,800 m3

Tipus de Control: Recepció

J0607U10 Mostreig, 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 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

4,00 82,25 329,00 4 100,000 M3 1,0000 Tram

E4LF481K Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 32,5 kNm per m d'amplària de sostre (P - 8)

24,000 m2

Tipus de Control: Recepció

J060770A 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 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram

E4BCM888 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 5)

24,000 m2

Tipus de Control: Recepció

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-2

1,00 229,07 229,07 1 30.000,000 KG 1,0000 Global

Reforma de vivenda a T.M. Castellet i la Gornal

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2

1,00 52,05 52,05 1 30.000,000 KG 1,0000 Global

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL
Capítol 03 Tancaments i divisòries
Titol 3 04 Magatzem posterior

E4435111BQYF 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 ref. HEB-200 de la serie
PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 4)

980,800 kg

Tipus de Control: Execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL
Capítol 06 Paviments
Titol 3 01 Planta pis 2

K9M21100 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó (P - 88) 72,500 m2

Tipus de Control: Recepció

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 99,93 99,93 1 233,330 M3 1,0000 Tram

Tipus de Control: Execució



Reforma de vivenda a T.M. Castellet i la Gornal

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram



Reforma de vivenda a T.M. Castellet i la Gornal

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 10/02/2012 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01 Forjat zona anterior 2.693,00 0,00 0,00

Titol 3 01.02.02 Forjat Magatzem 2.368,13 0,00 0,00

Titol 3 01.02.03 Murs 3.712,79 0,00 0,00

Titol 3 01.02.04 Coberta posterior 10.353,36 0,00 0,00

Titol 3 01.02.05 Coberta magatzems 19.097,92 0,00 0,00

Titol 3 01.02.06 Altell 5.219,80 0,00 0,00

Titol 3 01.02.07 Porxo 3.416,65 0,00 0,00

Titol 3 01.02.08 Dipòsit d'aigua 4.314,69 886,24 20,54

Titol 3 01.02.09 Escala accés a terrassa 460,69 0,00 0,00

Capítol 01.02 Estructures 51.637,03 886,24 1,72

Titol 3 01.03.01 Planta baixa 828,90 0,00 0,00

Titol 3 01.03.02 Planta Pis 1 1.758,93 0,00 0,00

Titol 3 01.03.03 Planta Pis 2 12.432,48 0,00 0,00

Titol 3 01.03.04 Magatzem posterior 1.882,90 15,32 0,81

Capítol 01.03 Tancaments i divisòries 16.903,21 15,32 0,09

Titol 3 01.04.01 Façana principal 1.014,92 0,00 0,00

Titol 3 01.04.02 Façana posterior 1.214,47 0,00 0,00

Titol 3 01.04.03 Parets mitgeres 2.040,61 0,00 0,00

Titol 3 01.04.04 Forjat anterior PP2 632,06 0,00 0,00

Titol 3 01.04.05 Forjat posterior PP2 636,48 0,00 0,00

Titol 3 01.04.06 Altell 97,18 0,00 0,00

Titol 3 01.04.07 Coberta anterior 455,91 0,00 0,00

Titol 3 01.04.08 Coberta posterior 841,68 0,00 0,00

Titol 3 01.04.09 Magatzems 138,61 0,00 0,00

Capítol 01.04 Impermeabilitzacions i aïllaments 7.071,92 0,00 0,00

Titol 3 01.05.01 Revestiments exteriors 9.490,43 0,00 0,00

Titol 3 01.05.02 Revestiments interiors 19.975,44 0,00 0,00

Capítol 01.05 Revestiments 29.465,87 0,00 0,00

Titol 3 01.06.01 Planta pis 2 7.797,57 236,67 3,04

Titol 3 01.06.02 Magatzems 2.140,80 0,00 0,00

Capítol 01.06 Paviments 9.938,37 236,67 2,38

Titol 3 01.07.01 Sanejament 9.996,22 0,00 0,00

Titol 3 01.07.02 Electricitat 4.325,54 0,00 0,00

Titol 3 01.07.03 Gas 639,60 0,00 0,00

Titol 3 01.07.04 ACS 7.787,93 0,00 0,00

Titol 3 01.07.05 Calefacció 7.262,34 0,00 0,00

Capítol 01.07 Instal.lacions 30.011,63 0,00 0,00

Titol 3 01.12.01 Gestió de residus 9.684,44 0,00 0,00

Titol 3 01.12.02 Seguretat i salut 1.200,00 0,00 0,00

Titol 3 01.12.03 Control de qualitat 700,00 0,00 0,00

Capítol 01.12 Diversos 11.584,44 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
156.612,47 1.138,23 0,73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00 Treballs previs i implantació d'obra 1.352,17 0,00 0,00

Capítol 01.01 Enderrocs i desmuntatges 35.548,35 0,00 0,00

Capítol 01.02 Estructures 51.637,03 886,24 1,72

euros



Reforma de vivenda a T.M. Castellet i la Gornal

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 10/02/2012 Pàg.: 2

Capítol 01.03 Tancaments i divisòries 16.903,21 15,32 0,09

Capítol 01.04 Impermeabilitzacions i aïllaments 7.071,92 0,00 0,00

Capítol 01.05 Revestiments 29.465,87 0,00 0,00

Capítol 01.06 Paviments 9.938,37 236,67 2,38

Capítol 01.07 Instal.lacions 30.011,63 0,00 0,00

Capítol 01.08 Manyeria 2.605,37 0,00 0,00

Capítol 01.09 Fusteria 4.717,90 0,00 0,00

Capítol 01.10 Vidrieria 934,38 0,00 0,00

Capítol 01.11 Jardineria 206,85 0,00 0,00

Capítol 01.12 Diversos 11.584,44 0,00 0,00

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL 201.977,49 1.138,23 0,56

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
201.977,49 1.138,23 0,56

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL 201.977,49 1.138,23 0,56

Obra 01 201.977,49 1.138,23 0,56

euros
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APÈNDIX 2: PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 



PR-CQ

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PR-CQ

Capítol 02 Estructures

Titol 3 08 Dipòsit d'aigua

1 J0607U10 U Mostreig, 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 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)

82,25 4,000 329,00

2 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 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

92,04 3,000 276,12

3 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-2 (P - 6)

52,05 1,000 52,05

4 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-2 (P - 5)

229,07 1,000 229,07

TOTAL Titol 3 01.02.08 886,24

Obra 01 Pressupost PR-CQ

Capítol 06 Paviments

Titol 3 02 Magatzems

1 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 3)

59,05 1,000 59,05

2 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 4)

99,93 1,000 99,93

TOTAL Titol 3 01.06.02 158,98

(*) Branques incompletes

euros



PR-CQ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Forjat zona anterior 0,00

Titol 3 01.02.02  Forjat Magatzem 0,00

Titol 3 01.02.03  Murs 0,00

Titol 3 01.02.04  Coberta posterior 0,00

Titol 3 01.02.05  Coberta magatzems 0,00

Titol 3 01.02.06  Altell 0,00

Titol 3 01.02.07  Porxo 0,00

Titol 3 01.02.08  Dipòsit d'aigua 886,24

Titol 3 01.02.09  Escala accés a terrassa 0,00

Capítol 01.02  Estructures 886,24

Titol 3 01.03.01  Planta baixa 0,00

Titol 3 01.03.02  Planta Pis 1 0,00

Titol 3 01.03.03  Planta Pis 2 0,00

Titol 3 01.03.04  Magatzem posterior 0,00

Capítol 01.03  Tancaments i divisòries 0,00

Titol 3 01.04.01  Façana principal 0,00

Titol 3 01.04.02  Façana posterior 0,00

Titol 3 01.04.03  Parets mitgeres 0,00

Titol 3 01.04.04  Forjat anterior PP2 0,00

Titol 3 01.04.05  Forjat posterior PP2 0,00

Titol 3 01.04.06  Altell 0,00

Titol 3 01.04.07  Coberta anterior 0,00

Titol 3 01.04.08  Coberta posterior 0,00

Titol 3 01.04.09  Magatzems 0,00

Capítol 01.04  Impermeabilitzacions i aïllaments 0,00

Titol 3 01.05.01  Revestiments exteriors 0,00

Titol 3 01.05.02  Revestiments interiors 0,00

Capítol 01.05  Revestiments 0,00

Titol 3 01.06.01  Planta pis 2 0,00

Titol 3 01.06.02  Magatzems 158,98

Capítol 01.06  Paviments 158,98

Titol 3 01.07.01  Sanejament 0,00

Titol 3 01.07.02  Electricitat 0,00

Titol 3 01.07.03  Gas 0,00

Titol 3 01.07.04  ACS 0,00

Titol 3 01.07.05  Calefacció 0,00

Capítol 01.07  Instal.lacions 0,00

Titol 3 01.12.01  Gestió de residus 0,00

Titol 3 01.12.02  Seguretat i salut 0,00

Titol 3 01.12.03  Control de qualitat 0,00

Capítol 01.12  Diversos 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.045,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  Treballs previs i implantació d'obra 0,00

euros



PR-CQ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.01  Enderrocs i desmuntatges 0,00

Capítol 01.02  Estructures 886,24

Capítol 01.03  Tancaments i divisòries 0,00

Capítol 01.04  Impermeabilitzacions i aïllaments 0,00

Capítol 01.05  Revestiments 0,00

Capítol 01.06  Paviments 158,98

Capítol 01.07  Instal.lacions 0,00

Capítol 01.08  Manyeria 0,00

Capítol 01.09  Fusteria 0,00

Capítol 01.10  Vidrieria 0,00

Capítol 01.11  Jardineria 0,00

Capítol 01.12  Diversos 0,00

Obra 01 Pressupost PR-CQ 1.045,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.045,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PR-CQ 1.045,22

1.045,22

euros
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1 DADES GENERALS 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Projecte  de  rehabilitació  i  ampliació  d’un  edifici  de  dos  habitatges  amb  anàlisi  energètica  i 
econòmica. 

1.2 SITUACIÓ 

Carrer      :  Rambla Penedès, 14 

Població                 :  La Gornal. (Alt Penedès). 

1.3 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 

1.4 MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

1.5 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 
MITJANS D'EVACUACIÓ 

Hospital del Vendrell  

Carretera de Barcelona, s/n  ‐ 43700 El Vendrell   

977 257 914  

2 JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El Reial  decret  1627/1.997  de  24  d'Octubre,  pel  qual  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  supòsits  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. 

Per tant, cal comprovar que es donen tots els supòsits següents: 

a) El Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) és inferior a 450.000 euros 

PEC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + 18 % IVA 

PEC = 284.110,54 € < 450.000 € 

PEM = Pressupost d'Execució Material. 

 
b)  La  durada  estimada  de  l'obra  no  és  superior  a  30  dies  o  no  s'empra  en 
cap moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
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Termini d'execució previst = 150 dies. 

Nº de treballadors previst que treballin simultàniament = 2‐4 

(En  aquest  apartat  ni  ha  prou  que  es  compleixi  una  de  les  dues  circumstàncies.  El 
termini d'execució de l'obra és una dada a justificada a l’annex corresponent. A partir 
del  mateix  es  pot  deduir  una  estimació  del  nombre  de  treballadors  necessari 
per  executar  l'obra,  així  com  el  nombre  de  treballadors  que  ho  faran 
simultàniament i en punta) 

c)  El  volum  de  mà  d'obra  estimada  és  inferior  a  500  treballadors/dia  (sumeixi 
dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra). 

Nº de treballadors/dia (promig)= 3 

Volum de ma d’obra= 150 dies ∙ 3 treballadors = 450 treballadors∙dia < 500 

d) No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. Com no es dóna cap 
dels  supòsits previstos en  l'apartat 1 de  l'Article 4 del RD 1627/1.997 es  redacta el present 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

3 COMPLIMENT  DEL  R.D.  1627/97  DE  24  D'OCTUBRE  SOBRE 
DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  A  LES  OBRES  DE 
CONSTRUCCIÓ 

Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta  obra,  les 
previsions  respecte  a  la  prevenció  de  riscos  d'accidents  i malalties  professionals,  així  com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en  les degudes condicions de seguretat  i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu 
desenvolupament,  d'acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  pel  qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a  l'art. 7è,  i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat  i Salut haurà de ser aprovat abans de  l'inici de  l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas  d'obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta 
Administració.  

Es  recorda  l'obligatorietat de què a cada centre de  treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment  del  Pla.  Qualsevol  anotació  feta  al  Llibre  d'Incidències  haurà  de  posar‐se  en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix  es  recorda  que,  segons  l'art.  15è  del  Reial  Decret,  els  contractistes  i  sot‐
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model  inclòs a  l'annex  III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del 
centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.  

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra  o  qualsevol  integrant  de  la 
Direcció  Facultativa,  en  cas  d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels 
treballadors,  podrà  aturar  l'obra  parcialment  o  totalment,  comunicant‐lo  a  la  Inspecció  de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è). 

4 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 
L. 31/1995): 

‐ Evitar els riscos. 

‐ Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

‐ Combatre els riscos en el seu origen. 

‐ Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de  treball,  com  també  a  l'elecció dels  equips  i  els mètodes de  treball  i de 
producció,  amb  l'objectiu específic d'atenuar  la  feina monòtona  i  repetitiva  i de 
reduir‐ne els efectes a la salut.  

‐ Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

‐ Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

‐ Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 

‐ Adoptar  mesures  que  donin  prioritat  a  la  protecció  col∙lectiva  respecte  de  la 
individual. 

‐ Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

4.1 PROMOTOR 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  serà  considerat  Promotor  qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col∙lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
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‐ Designar al  tècnic  competent per  la Coordinació de  Seguretat  i  Salut en  fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

‐ Designar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  al 
Projectista  i al Coordinador  respectivament,  la documentació  i  informació prèvia 
necessària per  l'elaboració del Projecte  i redacció de  l'Estudi de Seguretat  i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

‐ Facilitar que el Coordinador de Seguretat  i Salut en  la fase de projecte  intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

‐ Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

‐ La  designació  dels  Coordinadors  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximeix  al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

‐ Gestionar  l’‘‘Avís  Previ’‘  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les  preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

‐ El Promotor es  responsabilitza que  tots els agents del  fet  constructiu  tinguin en 
compte  les  observacions  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de  Seguretat  i  Salut  serà als efectes del present Estudi de  Seguretat  i  Salut, 
qualsevol persona  física  legalment habilitada pels seus coneixements específics  i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En  fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de  Seguretat  i  Salut  en  fase de projecte,  és designat pel Promotor quan  en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Vetllar per a què en  fase de concepció, estudi  i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 
a) Prendre  les decisions constructives, tècniques  i d'organització amb 

la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
 



Pau Kuipers Ivern                                  Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Annex 7.Estudi Bàsic de Seguretat i Salut‐ 

7 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 

 
2. Traslladar al Projectista  tota  la  informació preventiva necessària que  li cal 

per  integrar  la Seguretat  i Salut a  les diferents fases de concepció, estudi  i 
elaboració del projecte d'obra.  

 
3. Tenir  en  compte,  cada  vegada  que  sigui  necessari,  qualsevol  estudi  de 

seguretat  i salut o estudi bàsic, així com  les previsions  i  informacions útils 
per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells  casos  en  què  intervé  més  d'una  empresa  i  treballadors  autònoms  o  diversos 
treballadors autònoms. 

Les  funcions  del  Coordinador  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 

el fi de planificar  les diferents tasques o fases de treball que s'hagin 
de desenvolupar simultània o successivament. 

− En  l'estimació  de  la  durada  requerida  per  a  l'execució  d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha  dels  Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 
es  refereix  l'article  10  del  R.D.  1627/1997  de  24  d'octubre  sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en 

compte  les  seves condicions d'accés,  i  la determinació de  les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació  dels  diferents materials  i  la  utilització  dels mitjans 
auxiliars. 

• El manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control 
periòdic de  les  instal∙lacions  i dispositius necessaris per a  l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat 
i la salut dels treballadors. 

• La delimitació  i el condicionament de  les zones d'emmagatzematge  i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries 
o substàncies perilloses. 
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• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb  l'evolució de  l'obra, del període de  temps 

efectiu  que  haurà  de  dedicar‐se  als  diferents  treballs  o  fases  de 
treball. 

• La  informació  i coordinació entre els contractistes, subcontractistes  i 
treballadors autònoms. 

• Les  interaccions  i  incompatibilitats amb qualsevol  tipus de  treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

• Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  elaborat  pel  contractista  i,  si 
s’escau,  les  modificacions  que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció 
Facultativa  prendrà  aquesta  funció  quan  no  calgui  la  designació  de 
Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar  les  accions  i  funcions  de  control  de  l'aplicació  correcta  dels 
mètodes de treball. 

• Adoptar  les mesures necessàries perquè només puguin accedir a  l'obra  les 
persones autoritzades.  

 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  respondrà  davant  del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat  Laboral,  en  col∙laboració  estricta  amb  els  diferents  agents  que  intervinguin  a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor, 
Fabricants  i  Subministradors  d’equips,  eines  i mitjans  auxiliars,  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

4.3 PROJECTISTA 

És el  tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor  i  amb  subjecció  a  la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma  coordinada  amb  l'autor  d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col∙laboració  del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa  mitjançant  projectes  parcials  o  d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques  i d'organització que puguin afectar a  la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials. 
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4.4 DIRECTOR D'OBRA 

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals,  de  conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicència  constructiva  i 
d'altres  autoritzacions  preceptives  i  les  condicions  del  contracte,  amb  l'objecte  d'assegurar 
l'adequació al  fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi   a més a més  l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir  les obres dels projectes parcials altres  tècnics, sota  la coordinació del Director 
d’Obra,  contant  amb  la  col∙laboració  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

• Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix  l’execució material de  l’obra, verificar  la recepció d'obra dels productes de 
construcció,  ordenant  la  realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 
els  materials,  la  correcta  execució  i  disposició  dels  elements  constructius,  de  les 
instal∙lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

• Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per  la marxa 
de  l’obra  i  que  puguin  afectar  a  la  Seguretat  i  Salut  dels  treballs,  sempre  que  les 
mateixes  s’adeqüin  a  les  disposicions  normatives  contemplades  a  la  redacció  del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure  l’Acta  de  Replanteig  o  començament  de  l’obra,  confrontant  prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat  i Salut  l’existència prèvia de  l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar  el  final d’obra,  simultàniament  amb  el Coordinador de  Seguretat,  amb  els 
visats que siguin preceptius. 

• Conformar  les  certificacions  parcials  i  la  liquidació  final  de  les  unitats  d’obra  i  de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 
normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments 
respecte  al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  s'anotaran  pel  Coordinador  al 
Llibre d’incidències 

• Elaborar  i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat,  la Memòria de 
Seguretat  i  Salut de  l’obra  finalitzada, per  lliurar‐la  al promotor,  amb  els  visats que 
foren perceptius. 
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4.5 CONTRACTISTA  O  CONSTRUCTOR  (EMPRESARI  PRINCIPAL)  I 
SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col∙lectivament,  assumeix 
contractualment davant el Promotor, el  compromís d’executar, en  condicions de  solvència  i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona  física o  jurídica que assumeix  contractualment davant   el  contractista, 
empresari principal, el  compromís de  realitzar determinades parts o  instal∙lacions de  l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
• El  Contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte, 

directrius  de  l’Estudi  i  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  a  la 
legislació  aplicable  i  a  les  instruccions  del  Director  d’Obra,  i  del 
Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  amb  la  finalitat  de  dur  a  terme  les 
condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament  de  la 
qualitat,  compromeses  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  exigides  en  el 
Projecte 

• Tenir  acreditació  empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor  (i/o subcontractista, en el seu cas), 
en condicions de Seguretat i Salut.  

• Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a  l’obra  i que per  la seva  
titulació o experiència haurà de tenir  la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 

• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

• Formalitzar  les  subcontractacions de determinades parts o  instal∙lacions 
de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

• Redactar  i  signar el Pla de Seguretat  i Salut que desenvolupi  l’Estudi de 
Seguretat  i  Salut  del  Projecte.  El  Subcontractista  podrà  incorporar  els 
suggeriments de millora corresponents a  la seva especialització, en el Pla 
de  Seguretat  i  Salut  del  Contractista  i  presentar‐los  a  l’aprovació  del 
Coordinador de Seguretat. 

• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
• Aplicarà els Principis de  l'Acció Preventiva que recull  l'article 15 de  la Llei 

de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir  i  fer  complir  al  seu  personal  allò  establert  en  el  Pla  de 
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Seguretat i Salut (PSS). 
• Complir  la  normativa  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals, 

tenint en compte,  si  s'escau,  les obligacions que  fan  referència a  la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de  Prevenció de Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el R.D. 
171/2004,  i  també  complir  les  disposicions mínimes  establertes  en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 

• Atendre  les  indicacions  i complir  les  instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 

• Els  Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, 
si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

• A més,  els Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament de 
les  conseqüències  que  es  derivin  de  l'incompliment  de  les  mesures 
previstes  al  Pla,  als  termes  de  l'apartat  2  de  l'article  42  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

• Abans de  l’inici de  l’activitat a  l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a  realitzar,  l’avaluació  de  riscos  i  la  planificació  de  la  seva  activitat 
preventiva.  Així  mateix,  el  Contractista  principal  exigirà  als 
Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que  han  complert  les  seves 
obligacions en matèria d’informació  i  formació  respecte  als  treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 

•    El  Contractista  principal  haurà  de  comprovar  que  els  Subcontractistes 
que  concorren  a  l’obra  han  establert  entre  ells  els medis  necessaris  de 
coordinació. 

• Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del 
Promotor no eximiran de  les  seves  responsabilitats als Contractistes  i al 
Subcontractistes. 

• El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs 
mitjançant  l'aplicació  de  Procediments  i  Mètodes  de  Treball 
intrínsecament  segurs  (SEGURETAT  INTEGRADA),  per  assegurar  la 
integritat de  les persones, els materials  i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

• El Contractista principal  facilitarà per escrit a  l'inici de  l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció  Facultativa.  El  Director  Tècnic  podrà  exercir  simultàniament  el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà    l'esmentada  funció a altre  tècnic, 
Cap d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i  suficients de  construcció  a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General,  ostentaran  successivament  la  prelació  de  representació  del 
Contractista a l'obra. 

• El  representant  del  Contractista  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
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• Serà  responsabilitat  del  Contractista  i  del    Director  Tècnic,  o  del  Cap 
d'Obra  i/o  Encarregat  en  el  seu  cas,  l'incompliment  de  les  mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 

• El  Contractista  també  serà  responsable  de  la  realització  del  Pla  de 
Seguretat  i  Salut  (PSS),  així  com de  l'específica  vigilància  i  supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació 
i  capacitació  del  personal,  conservació  i  reposició  dels  elements  de 
protecció personal dels treballadors, càlcul  i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col∙lectives i en especial, les baranes i passarel∙les, condemna 
de  forats  verticals  i horitzontals  susceptibles de permetre  la  caiguda de 
persones  o  objectes,  característiques  de  les  escales  i  estabilitat  dels 
esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació  dels  llocs  de  treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució 
dels  treballs  constructius,  seguretat  de  les  màquines,  grues,  aparells 
d'elevació, mesures  auxiliars  i  equips  de  treball  en  general,  distància  i 
localització d'estesa  i canalitzacions de  les companyies subministradores, 
així  com  qualsevol  altre  mesura  de  caràcter  general  i  d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 
pugui afectar a aquest centre de treball. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a  l'obra durant  la  realització de  tot el  treball que 
s'executi.  Sempre  que  sigui  preceptiu  i  no  existeixi  altra  designada  a 
l'efecte,  s'entendrà  que  l'Encarregat  General  és  al  mateix  temps  el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut  l'emplaçament  del  terreny,  les  comunicacions,  accessos, 
afectació  de  serveis,  característiques  del  terreny,  mides  de  seguretats 
necessàries,  etc.  i  no  podrà  al∙legar  en  el  futur  ignorància  d'aquestes 
circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per  a    cobrir  les  responsabilitats  que  puguin  esdevenir  per motius  de 
l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 
indirectes  que  pugui  ocasionar  a  tercers,  tant  per  omissió  com  per 
negligència,  imprudència  o  imperícia  professional,  del  personal  al  seu 
càrrec,  així  com  del  Subcontractistes,  industrials  i/o  treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals,  tenint  força per obligar a  tots els efectes. Els 
desviaments  respecte  al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

  En  cas d’incompliment  reiterat dels  compromisos del Pla de  Seguretat  i 
Salut  (PSS),  el  Coordinador  i  Tècnics  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa,  Constructor,  Director  Tècnic,  Cap  d'Obra,  Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants 
del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del  Contractista  i/o 
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Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 
que consideri d'interès per a reconduir  la situació als àmbits previstos al 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat  i salut del personal, dins de  l'obra  i els seus 
desplaçaments  a/o des del  seu domicili particular,  seran  responsabilitat 
dels  Contractistes  i/o  Subcontractistes  així  com  dels  propis  treballadors 
Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el  tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia  a  l'entrada,  per  a  evitar  la  intromissió  incontrolada  de  tercers 
aliens  i curiosos,  la protecció d'accessos  i  l'organització de  zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

• El  Contractista  haurà  de  disposar  d'un  senzill,  però  efectiu,  Pla 
d'Emergència per a  l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal∙lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

• El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús 
d'explosius  sense  autorització  escrita  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa. 

• La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres  màquines  especials,  es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del  títol  d’operador  de  grua  mòbil  i  en  altres  casos  l’acreditació  que 
correspongui,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i  competent  a 
càrrec  del  Contractista.  El  Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  títol 
d'habilitació signat per  l'operador de  la màquina  i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 

• Tot  operador  de  grua mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de 
gruista  segons  l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  "MIE‐AEM‐4" 
aprovada  per  RD  837/2003  expedit  pel  òrgan  competent  o  en  el  seu 
defecte  certificat  de  formació  emès  per  entitat  reconeguda;  tot  ell  per 
garantir  el  total  coneixement  dels  equips  de  treballs  de  forma  que  es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  

• El delegat del  contractista haurà de  certificar que  tot operador de  grua 
mòbil es  troba en possessió del carnet de gruista  segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de  certificar que  totes  les grues 
mòbils  que  s'utilitzin  a  l'obra  compleixen  totes  i  cadascunes  de  les 
especificacions establertes a l'ITC "MIE‐AEM‐4". 

4.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona  física diferent al Contractista  i/o Subcontractista que  realitzarà de  forma personal  i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant  el    Promotor,  el Contractista o  el  Subcontractista  el  compromís de 
realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
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• Aplicar els Principis de  l'Acció Preventiva que es recullen en  l'article 15 de  la 
Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

•   Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir  les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació 
d'activitats empresarials establerts en  l'article 24 de  la  Llei de Prevenció de 
Riscos  Laborals,  participant,  en  particular,  en  qualsevol  mesura  d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 

•   Utilitzar  els  equips  de  treball  d'acord  amb  allò  disposat  en  el  R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat  i  salut  per  a  la  utilització  dels  equips  de  treball  per  part  dels 
treballadors. 

• Escollir  i  utilitzar  els  equips  de  protecció  individual,  segons  preveu  el  R.D. 
773/1997,  de  30  de maig,  sobre  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut 
relativa  a  la  utilització  dels  equips  de  protecció  individual  per  part  dels 
treballadors. 

• Atendre  les  indicacions  i complir  les  instruccions del Coordinador en matèria 
de  seguretat  i de  salut durant  l'execució de  l'obra  i de  la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els  treballadors  autònoms  hauran  de  complir  allò  establert  en  el  Pla  de 
Seguretat i Salut (PSS): 
• La  maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de 

respondre a  les prescripcions de  seguretat  i  salut, equivalents  i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 

• Els autònoms  i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 
a  l'obra,  han  d'utilitzar  equipament  de  protecció  individual  apropiat,  i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de  protecció  col∙lectiva  instal∙lats  a  l'obra,  segons  el  risc  que  s'ha  de 
prevenir i l'entorn del treball. 

4.7 TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de  forma  personal  i  directa  una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb 
subjecció  a  un  contracte  laboral,  i  que  assumeix  contractualment  davant  l’empresari  el 
compromís  de  desenvolupar  a  l’obra  les  activitats  corresponents  a  la  seva  categoria  i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 
• El  deure  d'obeir  les  instruccions  del  Contractista  en  allò  relatiu  a  Seguretat  i 

Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
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• Té  el dret  a  la  consulta  i  participació, d'acord  amb  l'article  18,  2 de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
• Té  el  dret  de  fer  us  i  el    fruit  d’unes  instal∙lacions  provisionals  de  Salubritat  i 

Confort,  previstes  especialment  pel  personal  d’obra,  suficients,  adequades  i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

5 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
• El manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

Instalılacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

• La  delimitació  i  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
• La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els  principis  d'acció  preventiva  establerts  a  l'article  15è  de  la  Llei  31/95  són  els  següents 
(L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals): 

• Evitar riscos 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
• Combatre els riscos a l'origen 
• Adaptar el treball a  la persona, en particular amb el que respecta a  la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
• Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que  integri  la  tècnica, 

l'organització del  treball,  les condicions de  treball,  les  relacions  socials  i  la  influència 
dels factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 
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• L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

• L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic 

• L'efectivitat  de  les  mesures  preventives  haurà  de  preveure  les  distraccions  i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es  tindran  en  compte  els  riscos  addicionals  que  poguessin  implicar  determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment  inferior a  les dels que es pretén controlar  i no existeixin 
alternatives més segures  

• Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura  la previsió de  riscos derivats del  treball,  l'empresa  respecte dels 
seus  treballadors,  els  treballadors  autònoms  respecte  d'ells mateixos  i  les  societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

6 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a  l'annex  IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars  de  diferents  treballs  d'obra,  tot  i  considerant  que  alguns  d'ells  es  poden  donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades,  erosions  i  cops, havent‐se d'adoptar  en  cada moment  la postura més  adient pel 
treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix,  els  riscos  relacionats  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

6.1 MITJANS I MAQUINARIA 

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

 
• Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobreesforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de  l'emmagatzematge de materials  (temperatura, humitat,  reaccions 

químiques) 

6.3 ENDERROCS 
• Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Fallida de l'estructura 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Acumulació i baixada de runes 

6.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
• Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

6.5 FONAMENTS 
• Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
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• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Fallides d'encofrats 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de  l'emmagatzematge de materials  (temperatura, humitat,  reaccions 

químiques) 

6.6 ESTRUCTURA 
• Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Fallides d'encofrats 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de  l'emmagatzematge de materials  (temperatura, humitat,  reaccions 

químiques) 
• Riscos derivats de l'accés a les plantes 
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

6.7 RAM DE PALETA 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
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• Riscos derivats de  l'emmagatzematge de materials  (temperatura, humitat,  reaccions 
químiques) 

6.8 COBERTA 
• Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes de pals i antenes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de  l'emmagatzematge de materials  (temperatura, humitat,  reaccions 

químiques) 

6.9 REVESTIMENTS I ACABATS 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de  l'emmagatzematge de materials  (temperatura, humitat,  reaccions 

químiques) 

6.10 INSTAL∙LACIONS 
• Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 

plataformes) 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobreesforços per postures incorrectes 
• Caigudes de pals i antenes 
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6.11 RELACIÓ  NO  EXHAUSTIVA  DELS  TREBALLS  QUE  IMPLIQUEN  RISCOS 
ESPECIALS (ANNEX II DEL R.D.1627/1997) 

• Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  sepultament,  enfonsament  o  caiguda 
d'altura,  per  les  particulars  característiques  de  l'activitat  desenvolupada,  els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.  

• Treballs en els quals  l'exposició a agents químics o biològics suposi un  risc d'especial 
gravetat,  o  pels  quals  la  vigilància  específica  de  la  salut  dels  treballadors  sigui 
legalment exigible. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
• Obres d'excavació de  túnels, pous  i altres  treballs que  suposin moviments de  terres 

subterranis. 
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

7 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general prioritzaran  les proteccions col∙lectives en  front  les  individuals. A més, 
s'hauran  de mantenir  en  bon  estat  de  conservació  els mitjans  auxiliars,  la maquinària  i  les 
eines de  treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons  la 
normativa vigent. 

Tanmateix,  les mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

7.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
• Organització  i  planificació  dels  treballs  per  evitar  interferències  entre  les  diferents 

feines i circulacions dins l'obra 
• Senyalització de les zones de perill 
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors 
• Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega 
• Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal∙lacions existents 
• Els elements de les Instal∙lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
• Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
• Muntatge  de  grues  fet  per  una  empresa  especialitzada,  amb  revisions  periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
• Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
• Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 
• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
• Utilització de paviments antilliscants. 
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• Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
• Col∙locació de xarxa en forats horitzontals 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades 
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
• Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

7.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
• Utilització de calçat de seguretat 
• Utilització de casc homologat 
• A  totes  les  zones  elevades  on  no  hi  hagi  sistemes  fixes  de  protecció  caldrà  establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
• Utilització de mandils 
• Sistemes de  subjecció permanent  i de vigilància per més d'un operari en els  treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

7.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
• Tancament,  senyalització  i  enllumenat  de  l'obra.  Cas  que  el  tancament  envaeixi  la 

calçada  s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de  vianants. El  tancament ha 
d'impedir  que  persones  alienes  a  l'obra  puguin  entrar.  El  cost  del  tancament  i 
senyalització va a càrrec del pressupost de seguretat i salut. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a  l'interior de  l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

• Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

8 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els  telèfons  i  adreces  dels  centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

9 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

Al Pressupost d'Execució Material (PEM) del projecte s'ha reservat un Capítol amb una partida 
alçada de 1.200 € per a Seguretat i Salut. 
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El Reial decret 1627/1.997 estableix disposicions mínimes i entre elles no figura, per a l'Estudi 
Bàsic  la  de  realitzar  un  Pressupost  que  quantifiqui  el  conjunt  de  despeses  previstes  per  a 
l'aplicació d'aquest Estudi. 

Encara que no sigui obligatori es recomana reservar al Pressupost del projecte una partida per 
a Seguretat i Salut, que pot variar entre el 1% i el 2% del PEM, en funció del tipus d'obra. 

10 SIGNATURES 

 

 
El Vendrell, març de 2012 
 
L’autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
 
 
 
 
 
 
Pau Kuipers Ivern 
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SUMMARY 
 

This Final Career Project defines the rehabilitation and expansion project of a building located 
in the Rambla Penedès, 14 th, in the town of la Gornal, Alt Penedès (Barcelona). 

This project objective is the rehabilitation of the main building, the suitability for housing use 
on  the  ground  floor  2,  not  habitable  currently,  and  the  fitting  of  the  rear  storage  area, 
analyzing the energy and economic intervention and the subsequent building lifetime. 

To  define  the  intervention,  a  complete  diagnosis  of  the  current  state  of  building  is made, 
studying his  construction, energy and  functional deficiencies. This analysis  is  included  in  the 
attached document offprint of the project. From the findings of the current state diagnosis, we 
define the minimum actions required to compliance regulations. 

Subsequently,  the  energy  consumption  of  the  building  is  analyzed  and  modelled  in  the 
construction  project  for  each  of  the  interventions  proposed,  in  order  to  evaluate  the 
constructive solutions depending on economic rehabilitations investments.  

Based  on  the  results,  we  conclude  that  as  higher  is  the  initial  investment  in  energy 
rehabilitation,  the  energy  consumption  during  the  building  lifetime  is  lower. However,  this 
relationship  is not  linear. This relationship gives the economic and consumption data  in each 
case. 

This  analysis  allows  obtain  reasonably  the  most  efficient  solution  according  to  the 
construction, energy and functional requirements considering the economic possibilities of the 
initial investment and economic expenditure on energy during the building lifetime. 
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PREFACE 
 

 

The human being  is the only one who needs  large amounts of natural resources to satisfy his 
necessities. 

These necessities have been increased exponentially since the industrial revolution at the end 
of  the 17th century. The reason  is  the demand of  fossil  fuels such as coal, gas or oil  that are 
necessary to move all kind of machinery, base of the industry that produces consumer goods.    

Several studies have proved that the consumption of these raw materials causes the emission 
of  large amounts of polluting gases that damage the balance of ecosystems due to  increased 
greenhouse  gas  concentrations,  acid  rain,  deforestation,  global  warming,  desertification, 
ozone layer, etc. 

Far  away  from  changing  this  trend,  today  in  2012, with  7.047.384.000  people,  the world`s 
population growth  is  forecast  to reach 8.000 million people by 2020  (*1). Of  the  total world 
population, only China with 1.340 million and  India with 1.190 million represents the 36% of 
the  world  population.  These  developing  or  emerging  countries  and  those  known  as 
underdeveloped wants  to  achieve energy  consumption  levels  like  those  countries with high 
levels of energy consumption. 

Human  population  growing means  an  increase  of  energy  demand  that  earth  can’t  assume 
unless corrective actions will be taken. A parameter to evaluate the impact of human activity is 
the ecological footprint. The ecological footprint summarizes the impact of human activity on 
environment by a value, expressing hectares required to provide us food, to have a home, to 
move and consume all kind of products.   

According to several studies (*2), the average ecological footprint assumable by the planet  is 
2,1  hectares  per  capita.  This  value  is  far  from  countries  known  as  developed,  reaching 
maximum values of 8 hectares per  inhabitant  in the United States contrasting with the other 
extreme where countries like Cuba waste 1,85 hectares per inhabitant.  

Therefore,  the  goal  should  be  the  achievement  of  munch  lower  values  of  environmental 
impact  and  the  variation  of  the  growing  trend.  On  this  basis  it  can  be  drawn  that  the 
development should not be linked to growth and energy consumption, but quite the opposite. 
The economic recession should be the basis for sustainable development that would allow the 
maintenance of natural resources for future generations. 

This  objective  is  still  utopian while  a way  to  reduce  consumption  of  natural  resources  and 
regeneration of existing ones  is  found.  In  recent years  several attempts have been made  to 
achieve political commitments (Kyoto Protocol) by different countries to reduce CO2 emissions 
but results nowadays are not encouraging.  An example is that the main economy responsible 
for  the most  emissions  (United  States)  is  not  interested  in  compromises  and  the  emerging 
countries don’t want to pay the consequences caused mainly by the developed nations. 



Pau Kuipers Ivern                                                                     Rehabilitation and expansion project of a building ‐ Preface ‐ 

 
2 

 

Even  so,  in  few  aspects  of  our  society  these  problems  are  shown  nowadays.  The  earth  is 
managed  by  human  beings  and mainly  takes  care  about  the  economic  development.  The 
currently business about emissions rights show us that the system isn’t working. 

Another  example  to  be  understood  is  that  the  solution  to  energy  cost  increasing  of  oil 
extracting due technical complexity  isn’t the  increasing of oil prices. This example shows the 
paradox when energetic cost of oil extracting is higher than the energy provided by extracted 
oil. 

An  important point  to  raise awareness  about  the environmental  impact we produce  is  that 
each  consumer  who moves  the  economic  system  should  know  the  consequences  of  each 
consumption act regarding the energy required to produce this product. In the same way that 
any  product  has  a  label with  his  characteristics,  ingredients,  traceability,  etc.  there  should 
appear the energy data necessary to produce this product from the obtaining of raw materials 
to packaging, transportation, intermediaries, etc. This is an idea that was talked at some state 
parliaments, though was finally unsuccessful due to some interests. 

Beyond  the  energetic  information  that  customers  should  know  about  products,  a  tool  to 
manage  the  energy  demand  should  be  the  limitations  of  individual  emission  rights.  These 
rights would be equal for all, independently of the economic wealth of each one. In this way, 
everyone  regardless  his  purchasing  power,  would  have  maximum  allowable  energy 
consumption and pollutants emissions which couldn’t be increased in any way. 

This  would  be  very  intrusive  and  limiting  for  some  people,  but  necessary  to  regulate  the 
energy  consumption of  the world population who may  reach 8.000 million people  in 2020. 
Although it may seem a cut of freedom, it would be only for those who more consume and at 
least each citizen of this planet may opt for the same opportunities. Today this is still a utopian 
idea because very few people are willing to reduce their living standard and an example of this 
is that countries are not willing to accept agreements such as Kyoto.  

Throughout  history  there  have  been  many  financial  crises  that  have  regulated  with  the 
strength  of  the  economic  imbalances.  After  every  crisis  there  has  been  a  recovery.  Unlike 
economic  crises,  the consequences of climate changes and environmental  impact caused by 
the depletion of natural resources on the planet have no room for recovery and will be future 
generations who will suffer the consequences. 

So, we  should move  towards  a  global  energy  development model  based mainly  on  energy 
saving, technology research to increase energy efficiency and diversification and development 
of alternative and sustainable sources. 

In this way, one of the oldest activities of the human being  is building houses for his shelter. 
The building  involves consumption of  several natural  resources  for preparation of materials, 
use  of  resources  during  construction  of  the  building  and  during  the  lifetime  as  energy  for 
heating, electricity and water. The construction and use of houses means using of that can vary 
depending on the solution adopted in the project. 

Therefore, this Final Career Project would be an opportunity to develop a solution that goes 
beyond  a  constructive  solution,  providing  the  data  necessary  to  take  the  most  efficient 
solution, considering the energy investment and the future energy saving, in other words, the 
economic and energy viability of this project.  
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Thereby, we want  to define accurately  the energy consumption of  the adopted solution and 
contribute slightly in a more important project as the planet preserving of the consequences of 
the current model of development.   

 
 

 
El Vendrell, march 2012 
Pau Kuipers Ivern 

 

 

 

(*1)  (UN 2004 projections and US Census Bureau historical estimates.).  

(*2)  Global Footprint Network 2008 report (2005 data) UN Human Development índex 07/08 
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CONCLUSIONS 
 

From  the  analysis  and  the  solution  adopted  in  this  Final  Career  Project, we  can  draw  the 
following conclusions: 

‐ The current state of the structure, require the designs of new structural elements 
and the replacing of the existing ones: 

o Wood structure on floor 2.  
o Wood structure on floor 2, east storage area. 
o Attic on floor 2. 
o Back roof. 
o Roof truss in storage area. 
o Porch in garden zone. 

 
‐ The  current  state  of  the  building  insulations makes  necessary  a  new  design  of 

thermal insulation complying with the regulations in the following closures: 
o Masonry wall of the principal façade. 
o Masonry wall of the floor 2. 
o Back roof 
o Simple glass 

 
‐ The economic investment to carry out the energy rehabilitation are 27.393€ which 

represents  the  10,53%  of  the  total  budget  rehabilitation.  This  are  79,17€  per 
square meter. 
 

‐ The  energy  investment  to  carry  out  the  energy  rehabilitation  are  8.928  CO2  Kg 
which represents a value of 25,80 CO2 Kg per square meter. 

 
‐ The  cost of  the expected  annual energy demand are 1.280€ which  represents a 

saving of 614,65€ on the  initial building state. This  is a saving of 32,44% over the 
initial energy demand. 

 
‐ In energy terms, the energy decreases from 27.522 KWh/year to 15.172 KWh/year, 

being this a saving of 43,8%. The energy pollutant emissions of energy demand are 
reduced from 10.823 CO2 Kg/year to 6.224 Kg/year. This represents a decreasing 
of 42,49 %. 
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‐ The  estimated  payback  on  economic  investment  of  the  energy  rehabilitation 
occurs at 44,57 years. 

‐ The estimated payback on energy investment of the energy rehabilitation occurs at 
1,94 years. The payback on energy investment of the total rehabilitation occurs at 
18,44 years. 

Therefore,  rehabilitation  investment  is economically  long‐term  viable  in  the  case where not 
financial aid are considered.  In the case where subsidies are used, the payback period would 
be reduced considerably.   

However,  the  energy  investment  is  short‐term  viable  considering  the  pollution  gases  and 
energy saved.  

Thereby, each solution exposed in this rehabilitation project and in the diagnosis document is 
appropriately justified.  

 

El Vendrell, march  2012 
 
The author 
 
 
 
 
 
 
 
Pau Kuipers Ivern 
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1 DIRECCIÓ EXECUTIVA 

1.1 ASPECTES GENERALS A REALITZAR PER LA DIRECCIÓ EXECUTIVA 

Els  objectius  generals  a  assolir  per  la  Direcció  d’Execució  són  els  que  es  relacionen  a 
continuació: 

‐ Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el Projecte aprovat i 
resolent indefinicions i problemes amb tercers. 

‐ Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient per tal 
de que totes les característiques de l'obra s’executin d’acord amb els plànols i els Plecs 
de Prescripcions i Condicions Tècniques. 

‐ Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. 

‐  Aconseguir  que  l’obra  es  faci  en  condicions  satisfactòries  de  seguretat,  eficiència, 
qualitat i respecte al medi ambient. 

‐  Subministrar  al  promotor  de  les  obres  la  informació  necessària  per  a  tenir  el 
coneixement adequat sobre l’estat de l’obra, les incidències aparegudes i les previsions 
de futur. 

‐ Recopilar les dades necessàries per a definir l’estat final de l’obra 

Segons  les  obres  programades,  s’establirà  una  divisió  en  parts  que  sigui  congruent  amb 
l’estructuració del Projecte, que sigui el més simple possible però que tingui el detall necessari 
i  suficient  per  a  poder‐la  utilitzar  en  tots  els  aspectes  del  seguiment  (referència  de  la 
documentació d’informació  i  seguiment,  control geomètric,  referència de proves de  control, 
establiment de lots de control estadístic, valoracions periòdiques, etc.). 

La Direcció d’execució comprovarà que el Contractista disposa del  necessari per que es duguin 
a  terme els assaigs prescrits en el Pla d’assaigs o en el Plec del Projecte en el seu defecte,  i 
procurar que s’estableixi la documentació corresponent amb la Normalització i Referència que 
la  Direcció  d’Execució  haurà  establert  prèviament.  La  Direcció  d’execució,  en  funció  de  la 
documentació  rebuda,  comprovarà  que  es  facin  els  assaigs  prescrits  i  es  comprovaran  els 
resultats  obtinguts.  S’analitzaran  els  resultats  per  estimar  si  l’obra  compleix  condicions  i 
encarregarà  les  proves  de  contrast  que  estimi  convenients  per  a  valorar  la  fiabilitat  de  les 
proves fetes pel Contractista. 

1.2 ESTRUCTURA 

En  base  a  les  patologies  constructives  identificades  al  projecte  de  diagnosi,  la  Direcció 
d’Execució  realitzarà  el  seguiment  exhaustiu  de  les  obres  de  reparació  de  les  patologies 
constructives detectades. 

Les  patologies  constructives  estructurals  que  es  poden  donar  en  les  obres  corresponen 
principalment a despreniments en les estructures de formigó o en el seu recobriment. Aquests 
despreniments es poder donar per la qualitat del formigó, atacs per agents externs químics o 
físics  que  poden  comportar  la  degradació  directa  del  formigó  o  bé  la  corrosió  de  les 
armadures, que en augmentar el volum, provoquen el despreniment del revestiment. 
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La Direcció Executiva  revisarà  i  identificarà  segons el projecte  constructiu,  tots els elements 
afectats. Es realitzarà un llistat d’elements a reparar i es realitzarà un seguiment particular de 
cada element  i de  la seva  reparació  individualitzada. Es  realitzarà un control exhaustiu de  la 
neteja de les armadures afectades per corrosió i de  l’aplicació del nou recobriment en base a 
morters amb additius en els casos que així ho requereixin. 

Pel que  fa als  formigons,  la Direcció d’Execució reconeixerà el que sigui necessari perquè  les 
procedències  dels  materials  siguin  idònies,  i  si  ho  estima  oportú  la  planta  de  fabricació, 
revisant  les  seves dades de  funcionament  i control; establint  la documentació que haurà de 
lliurar  sistemàticament  el  Contractista  per  identificar  l’ús  dels  formigons  fabricats  i 
transportats a l’obra i poder comprovar així les seves condicions. 

La  Direcció  d’Execució  estimarà  la  idoneïtat  de  les  peces  prefabricades  o  altres  elements 
elaborats  fora  d’obra  i  considerarà  controls  de  contrast  que  estimi  convenients,  i  prestarà 
atenció a qualsevol dany que pogués resultar del transport, apilament i manipulació a l’obra. 

Es  realitzarà  un  seguiment  de  la  planificació  dels  treballs  del  contractista  en  relació  a  les 
estructures: 

‐  La  relació  de  les  obres  que  són  objecte  de  la  programació,  que  normalment 
correspondran a un cert període de temps de treball de determinats equips.  

‐  Una  quantificació  aproximada,  per  cada  obra,  del  volum  dels  diferents  tipus  de 
formigons  a  utilitzar  en  fonaments,  així  com  els  elements  de  fonaments  profunds  i 
peces a emprar, siguin de formigó, metàl∙liques, juntes, suports, etc. 

‐ La procedència de  les peces prefabricades  i materials a emprar,  i  la planta o plantes 
de fabricació dels formigons. 

‐  Tipus  de morters,  dosificacions  i  procedència  si  han  estat  preelaborats  ,  així  com 
altres materials que s'han d'utilitzar. 

‐ Els mitjans de transport i de posta en obra previstos. 

‐ Replantejament d’alçats de  les distintes parts de  les obres; execució dels encofrats  i 
col∙locació  d’armadures  de  les  parts  de  formigó  armat  (i  pretesat,  si  s’escau)  i 
formulació,  per  cadascuna  d’elles,  del  document  de  constància  formal  del 
reconeixement previ a la col∙locació del formigó.  

  ‐Control de les armadures d’acer: especejament, separadors, aprovació del muntatge, 
  certificats de qualitat, presa de dades, comprovacions de muntatges 

  ‐Control  del  formigó:  tipus  de  formigó,  pressa  de mostres  per  a  assajos,  encofrats, 
  vibrat, additius, incidències, comprovació geomètrica.: 

  ‐comparatives  entre  de  la  definició  geomètrica  de  projecte  i  resultats  de  la 
  comprovació de les distintes parts. 

  ‐ Proves de càrrega en els casos previstos en projecte o prescrits per comprovació de 
  condicions. 
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1.3 RAM DE PALETA 

Per  a  cada  actuació  relacionada  el  de  ram  de  paleta,  la  Direcció  d’Execució  obtindrà  la 
informació, amb l’antelació suficient, del Programa Treballs, on es definiran: 

‐ Detall de les operacions a realitzar per a l’execució de l’actuació en concret, equip (o 
equips) o l’industrial que intervé, durada, rendiments i distribució temporal de la feina. 

‐ La procedència dels materials a emprar en els treballs del ram de paleta,  justificant 
que  compleixen  el  Plec  de  Prescripcions  del  Projecte.  La  Direcció  d’Execució 
contrastarà  la  idoneïtat de  les peces segons  la documentació esmentada  i actuacions 
de  contrast que estimi  convenients,  i prestarà atenció a qualsevol dany que pogués 
resultar del transport, apilament i manipulació a l’obra. 

‐  Procediment  de  posada  en  obra  en  cada  cas;  i  control  geomètric  i  d’execució 
previstos, segons els detalls i les prescripcions establerts al projecte. 

‐  Previsió  de  les  àrees  d’obra  a  ocupar  durant  el  desenvolupament  de  la  tasca 
respectiva, així com les necessitats d'energia, aigua, etc. 

Les diferents programacions s’establiran de forma que puguin integrar‐se en un únic Programa 
de  Treballs  i  tractar‐se  de  la mateixa  forma.  La Direcció  d’Execució  donarà  les  instruccions 
necessàries al respecte. Si s’escau, aquests programes hauran d'ésser adequats d’acord amb el 
desenvolupament real de l’obra. 

En cada cas, si  la Direcció d’Execució, amb  les dades de que disposa considera que es precisa 
un major aclariment per  la  correcta  interpretació del projecte,  sol∙licitarà  la preparació dels 
plànols de detalls d’execució pertinents. 

1.4 IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE 

En  base  a  les  patologies  constructives  identificades  al  projecte  de  diagnosi,  la  Direcció 
d’Execució  realitzarà  el  seguiment  exhaustiu  de  les  obres  de  reparació  o  substitució  de  les 
impermeabilitzacions i elements de drenatge. 

No obstant, en cas de que es requereixi, es realitzarà el seguiment de les cates per l’estudi de 
l’estat  de  les  Impermeabilitzacions  existents.    Prèviament  a  la  execució  de  les  noves 
impermeabilitzacions  es  disposarà  d’un  punt  d’inspecció  de  l’estat  dels    paraments  a 
impermeabilitzar. 

Es revisarà la correcta neteja dels elements i l’estat de les superfícies. Aquestes hauran d’estar 
netes i llises per a la estesa de les noves impermeabilitzacions. 

Es  controlaran  especialment  els  solapaments  de  les  làmines,  la  unió  entre  elles  un  cop 
executades  i els encontres amb elements  com  tubs de ventilació extracció de  fums o altres 
instal∙lacions.  Qualsevol  junta  o  discontinuïtat  en  la  impermeabilització  es  revisarà 
convenientment un cop es  trobi executada  la  impermeabilització així com  les  juntes amb  les 
boneres. 

En base a  la planificació prèvia dels  control de qualitat de  l’obra executada, es  comprovarà 
durant  i després de  l’execució,  la pendent  resultant de  les  impermeabilitzacions de  coberta 
segons el indicat al projecte constructiu. Les pendents hauran de ser les adequades per poder 
drenar  correctament  les  aigües  de  coberta,  dur‐les  als  punts  d’evacuació  i  que  no  quedi 
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estancada en cap punt. Prèviament al revestiment final, es realitzarà una prova d’estanqueïtat 
i de drenatge,  inundant  la  coberta en els  caos  requerits  i  comprovant el  correcte desguàs  i 
impermeabilització. 

Un cop comprovada la correcta execució de tots els elements d’impermeabilització, es realitza 
el control d’execució dels elements de protecció de les impermeabilitzacions. Aquestes hauran 
de  disposar  del  gruix  suficient  projectat  i  de  la  qualitat  òptima  dels materials.  La  Direcció 
d’Execució, proposarà, si s’escau, la realització d’una prova final d’estanqueïtat per comprovar 
la correcta execució i que els revestiments ho hagin afectat les làmines impermeables. 

1.5 AÏLLAMENTS 

Es realitzarà un seguiment detallat de les obres d’aïllament dels edificis que ho requereixin en 
base  a  les  actuacions  descrites  al  projecte  constructiu  per  garantir  les  especificacions 
d’eficiència energètica. 

Es  controlaran  especialment  les  juntes  entre  plaques  aïllants  o  l’estructura  de  l’edifici  per 
poder  garantir  una  correcta  continuïtat  de  l’aïllament.    En  tots  els  casos,  es  comprovarà  la 
execució  dels  elements  aïllants,  geometria, materials,  unions,  etc.  segons  el  que  s’indica  al 
projecte constructiu. 

Es realitzarà un seguiment especial de la execució dels elements d’aïllament dels ponts tèrmics 
ja que aquestes zones són especialment vulnerables a les pèrdues energètiques.  

Es controlarà  l’execució de  l’encontre de  forjat amb  façana, pilars  i  terreny en el cas de que 
sigui necessària l’actuació d’aquests elements. 

Un cop executats els elements d’aïllament, abans de  l’execució dels revestiments, es revisarà 
la disposició final de l’aïllament, gruixos d’aïllament, unions i tots els elements relatius. 

1.6 SANEJAMENT 

A partir de  las actuacions contemplades en el projecte constructiu basades en el diagnosi de 
l’estat  actual,  la  Direcció  d’Execució  realitzarà  el  seguiment  de  les  obres  relatives  al 
sanejament de l’edifici. 

Es comprovarà, en tots els casos, que s’instal∙len les canonades amb els diàmetres, materials, 
pendents  longitudinals   correctes. Es revisaran els certificats dels materials rebuts a obra  i es 
comprovarà que compleixen els requisits de projecte.  

Les  unions  entre  canonades  es  revisaran  segons  els materials  emprats.  En  cas  de  unions 
encolades  es  comprovarà    l’adhesiu  i  en  unions  soldades  es  realitzarà  un  mostreig  de  la 
qualitat de les soldadures.  

Els suports de  les canonades   seran els adients per a cada tipologia,  ja siguin soterrades o bé 
grapades a forjats o paraments. Es controlaran els ancoratges, la separació entre ells, materials 
i geometria. 

En  cas  de  canonades  soterrades,  prèviament  a  el  cobriment,  es  realitzarà  la  supervisió  del 
pendent  de  la  canonada  segons  els  plànols  del  projecte.  Una  pendent  no  correcte  podria 
provocar una obturació de  la canonada o bé velocitats massa elevades que erosionarien a  la 
llarga la canonada. 
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Ens els casos que sigui possible, un cob executades les canonades de sanejament, s’aconsella la 
realització  de  proves  d’estanqueïtat  en  condicions  de  treball  ,  per  al  control  de  les  fuites 
accidentals. 

En  tots  els  casos,  es  revisaran  tots  els  diàmetres  i  pendents  de  les  canonades  instal∙lades 
segons el projecte executiu. 
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 4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
41 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
416 - REALITZACIÓ DE CALES I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
41643D11,41665312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Treballs per assolir el coneixement de l’estat dels elements constructius d’un 
edifici. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Cala per a inspecció de fonaments 
- Cala per a inspecció de l’estructura d’un sostre 
- Cala per a inspecció de terrat 
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre 
- Cala per a inspecció de paret 
- Cala per a inspecció de paviments i soleres 
CONDICIONS GENERALS: 
S’ han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que 
indiqui la DT, i els que durant el procés dels treballs indiqui la DF. 
En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat dels talussos i dels elements 
constructius. 
En finalitzar els treballs d’inspecció, quan la DF ho indiqui de forma 
expressa, s’ han de reposar els elements constructius i els revestiments que 
s’hagin enderrocat o fet malbé, amb excepció de la pintura. 
Tota la runa generada s’ha de carregar dins un contenidor i s’ ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, 
pel seu lateral. 
A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els 
revoltons o material d’ entrebigat. 
A les cales de terrats, cal descobrir l’estructura de suport dels envanets de 
sostremort. 
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l’obra i demanar la 
seva supervisió pel tè cnic competent. 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
Les terres s’han d’extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  No s’han 
d’acumular les terres a la vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal 
entibar el pou. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
42 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
421 - ENDERROCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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42152221. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de terrats, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. 
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 
utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc  complert de coberta plana ventilada, inclòs minvells, paviments, 
solera i envanets de sostremort, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Enderroc complert de coberta invertida, inclòs minvells, aïllaments i la 
seva protecció, impermeabilització i formació de pendents, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- 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 
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. 
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. 
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 D ocumentació 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 la 
seva amplària és > 35 cm i la seva 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. 
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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 veï nes, 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 manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les 
mesures de protecció de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de 
desembre de 2001, i utilitzar les eines amb aspiradors de pols segons UNE 
88411. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 
de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre 
trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la 
que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 

* 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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E - Tipus E 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4435111BQYF. 
 
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 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 
S235JR C, segons 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 nivellació 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. 
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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 reb lir 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 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que 
es pinti, es suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de 
laminació. 
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 amb característiques mecàniques d’acord amb 
la UNE-EN ISO 898-1. 
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 que els siguin 
d’aplicació. 
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 
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- 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 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 
i 640.5.1.4 del PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 
del PG3 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plà nols 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 plà nols 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. 
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 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 disminuïda pels sistemes de muntatge 
utilitzats. 
 Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que 
s’afluixin de forma involuntària.  
Durant el procé s 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 desplaç aments 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. 
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. 
Le s 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 la UNE-ENV 1090-2. 
 Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
 Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte 
els requisits addicionals de la 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. 
Despré s 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. 
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 . 
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Abans de començ ar 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 control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfí cies 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: 
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/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 d’espàrrecs 
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 de les unions, 
les dimensions i els tipus de soldadura, l’ ordre a seguir, les 
especificacions del procés i les mesures per a evitar l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme 
acreditat i qualificats segons la 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 procé s 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. 
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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 per a obres d’edificació o 
d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver 
eliminat prèviament l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D’ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 
expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 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: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d’ haver realitzat 
l’adequat control dimensional dels perfils i altres elements utilitzats en la 
construcció de les peces d’estructura. 

- En perfils conformats i buits, control  dimensional del subministra del 
taller. Sobre un 10% de les peces rebudes de taller, es farà una mesura de la 
longitud i de la fletxa. 

- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista. 

- Control geomètric de l’element  acabat. Mesura del desplom i fletxa d’un 10% 
dels elements verticals i d’un 10% de les bigues. Així mateix sobre un 10% 
dels elements estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les 
dimensions principals. 

UNIONS SOLDADES: 

- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:  

     - Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat i 
qualificar-se d’acord amb la norma UNE-EN 287-1 

     - Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de 
soldador  
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- Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats 
d’homologació: 

     - Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, però no mitjanç ant 
soldadures addicionals, i tenen que ser accessibles per el soldador. 

     - Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies 
admissibles. 

- Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar: 

     - Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que 
s’utilitzi i estar lliures de fissures, entalladures, materials que afecten al 
procé s o qualitat de les soldadures i humitat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de fe r 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. 

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 tolerà ncies 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: 

- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o 
construcció de l’estructura, han de tenir el corresponent certificat 
d’homologació personal. 

- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’obra, 
han de tenir els corresponents certificats d’homologació. 

- 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: 

Els punts de control més destacables són els següents: 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

16 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En l’estructura acabada han de realit zar-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: 

- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l’obra i d’ un 
50% de les realitzades a taller, amb observació de: 

     - Característiques geomètriques. 

     - Presència d’escòria. 

     - Defectes visibles. 

- En l’estructura 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. 

- Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades segons les 
normes UNE 14044 i UNE EN 13018, i per assaig mitjançant partícules 
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-
1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r 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. 

 

 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BCM888. 
 
 
 
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
E4E7 - LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E75GCF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Execució de llinda en parets estructurals portants o de travament, formades 
amb peces de morter de ciment o d'argila expandida premoldejades en forma d'U,  
col·locades amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra 
de marbre, per a quedar vistes o per revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del pla de recolzament 
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter. 
- Anivellament i aplomat del element 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures 
elevades 
- Protecció de l’element dels cops, rascades i esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. 
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment 
s'han d'armar i formigonar. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en 
l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia a la 
durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en 
funció de les classes d’exposició. 
Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
 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 
Llargària de l'encastament:  >= cantell de la llinda 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra executada 48 
h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que 
hagi assolit la resistència suficient. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en 
condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

 

 
E4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4F71N11. 
 
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 referè ncia a la 
durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en 
funció de les classes d’exposició. 
No hi ha d'haver fissures. 
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 
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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 cà rregues 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 desplaç ades 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. 
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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 lí mits, 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. 
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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 per els 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-l a 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 1 00% 
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 mé s 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: 
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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 cà rrega 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. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
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 
 
E4LF481K. 
 
 
 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
EDE - DEPURACIÓ D'AIGÜES 
EDE8 - EQUIPS PER AL RECICLATGE D'AIGÜES GRISES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EDE81A51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de planta per al reciclatge d'aigües grises, connectada a les 
xarxes de sanejament i d'aigua reciclada i a la xarxa elèctrica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i col·locació dels components de la planta de reciclatge així com 
de les entrades i sortides i de l’accessibilitat dels registres 
- Connexió dels tubs d’arribada i de sortida d’aigües 
- Connexió amb la xarxa elèctrica 
- Prova d’estanquitat de la instal·lació 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, 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 anivellada i fixada sòlidament a l’estructura de suport pels 
punts previstos a la documentació tè cnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant.  
L'equip ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir 
vibracions o sorolls inacceptables. 
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 fà cilment 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 
de situar-se en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les 
seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats 
per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant. 
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elè 
ctrica, 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. 
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No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elè ctricament 
actives un cop acabades les feines de muntatge. 
Els cables elè ctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de 
la caixa de connexions o de l’aparell. 
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 conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament 
fixats mitjançant pressió  de cargol als borns de connexió. 
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. 
Ha de  quedar instal·lada i en condicions de funcionament. 
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. 
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 corresponen 
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, amidada 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 
EE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
EE61 - AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE618880,EE618270,EE618250,EE618640. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aïllament tèrmic per a conductes. 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat interiorment 
 - Muntat exteriorment 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de superfícies a recobrir 
 - Fixació de l'aïllament als conductes 
 CONDICIONS GENERALS: 
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF. 
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components 
aïllats. 
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per 
la cara que no té recobriment, per  mitjà d'adhesiu. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament 
comprimits i s'han de segellar amb adhesiu. 
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les 
parets per la cara sense recobriment. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament 
comprimits i s'han de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106. 
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a 
evitar el pont tèrmic. L'aïllament per  utilitzar a la zona de contacte amb el 
suport ha de ser de tipus dur. 
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar 
tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap  pressió que el faci 
disminuir. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de 
brosses, ò xids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap 
protecció. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície 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) 

* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 
colocación. 

* UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 
colocación. 

* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de 
conductos. 

 

 
EE9 - TERRA RADIANT PER AIGUA 
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EE9Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE TERRA RADIANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE9ZU0M1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armari per a protecció de conjunt de col·lectors i vàlvules per a 
instal·lacions de terra radiant. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Col·locació del element 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. i 
disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de que dar visibles i 
accessibles per a la seva manipulació i el seu manteniment. 
No s’han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d’ elements que 
formen la instal·lació. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
- Nivell:  ±  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 procés de muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del 
fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de 
tot el material sobrant (restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat 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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

 

 
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG111492. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns 
bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre 
punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 
mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la 
caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondà ria ha de ser >= 
30 cm. 
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, 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 
 
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: 

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons 
prescripcions de la companyia subministradora. 

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 

- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació : 

     - Secció dels conductors 

     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

     - Calibre i naturalesa dels conductes 

     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
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- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de 
protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 

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 dels assaigs 
realitzats d’acord amb el que s’especifica a continuació i de quantificació 
dels mateixos. 

- Assaigs: 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) 
(REBT, UNE-EN 61008-1) 

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. 

 

 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG315134,EG315144,EG315154. 
 
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 aï llament de barreja de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 
21123-4 
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  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè 
reticul at (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. 
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. 
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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 malmè trela. 
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 dià metre 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 retorça 
ments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
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. 
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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 distà ncies 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 as saigs 
realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
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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 lí nies 
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. 

 

 
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG416F19,EG416F1B,EG416F1C,EG416F1D. 
 
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 capaç os 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. 
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Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació 
individual. 
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, amidada 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 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 ERR 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 só n el que es 
corresponen als especificats a la DT. 
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- 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 a l’execució 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: 
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     - 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 as saigs 
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. 

 

 
EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG42129H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia 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: 
- 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. 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

36 

Els interruptors han de ser capaç os 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 AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic 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 automà tic 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, amidada 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. 
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BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS 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 só n 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 a l’execució de quadres generals, són les 
següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

38 

 - 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 as saigs 
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. 
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En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 

 

 
EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG482165. 
 
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 proposits. 
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. 
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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, amidada 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 só n 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 a l’execució de quadres generals, són les 
següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
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 - 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 as saigs 
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. 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

42 

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 

 

 
EG6 - MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG611041,EG612041,EG613041,EG635A51,EG641171,EG6412A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats 
superficialment i els elements necessa ris 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 
l'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, com mutadors, 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. 
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Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa 
de mecanismes, la q ual 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 de les connexions a la tracció:  >= 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, amidada 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 só n 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. 
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K - Tipus K 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
K121 - BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1213251. 
 
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 composada 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 
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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’existè ncia 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 mes 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 servicio 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. 

 

 
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 
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K2145A11,K214AE10,K2142111,K214E041,K2142511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió. 
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 
utilitat i serà transportat a un abocador. 
 El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una 
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques 
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva 
posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on 
intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a 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 las 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 
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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. 
 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 per els 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 D ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties 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 la 
seva amplària és > 35 cm i la seva 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 veï nes, 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 matè ria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’EDIFICACIONS: 
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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, LLINDA DE FÀ BRICA 
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 CERÀ MICA, 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 

 

 
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K215B441,K215C011,K215D611. 
 
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 cà rrega 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 
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- 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 
- Desmuntatge 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 
- Enderroc 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 escultò rics i els carreus han d'estar 
separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
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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 D ocumentació 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 la 
seva amplària és > 35 cm i la seva 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 veï nes, 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. 
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció 
individuals i col· lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1984. 
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 la UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar 
clarament delimitades i senyalitzades. 
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 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 matè ria 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 
 

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 
de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre 
trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la 
que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 

* 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. 

 

 
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2182231,K2183501. 
 
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. 
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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 de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a 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: 
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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. 
 
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 D ocumentació 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 la 
seva amplària és > 35 cm i la seva 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 veï nes, 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 O SOSTRES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
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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 

 

 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2194421,K2192913. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 
desmuntatge de paviments. 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 
desmuntatge de paviments. 
 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 cerà mica, 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 de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a 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 
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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: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es 
faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 
humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
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 per els 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, molè sties 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 veï nes, 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 matè ria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

57 

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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones 

 

 
K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21A1011,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: 
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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 estructur al on estigui situada, i es 
disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran les puntes i 
claus. 
 Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls 
o lesions. 
Si s’arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament 
exterior, l’edifici ha de quedar envoltat d’una tanca d’alçà ria >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 l'aplec del material a 
reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops sub jectant 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. 

 

 
K21D - DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21D3511,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 mecà nics. 
 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, molè sties 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 veï nes, 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. 
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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 a l’Ordre de 31 d’octubre de 1984. 
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 la 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 matè ria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA: 
m3 volum realment enderrocat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 
de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre 
trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la 
que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 

* 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. 

 

 
K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21G2011. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K21J - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS 
SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21JG111,K21JF111,K21JA111,K21JE111,K21J1011,K21J2011. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 
de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre 
trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la 
que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 
* 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. 
 
 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2221423. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de forma 
contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les 
dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la 
vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20. 
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Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 
que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, 
que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que 
té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la 
DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les 
esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita 
de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de 
la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses 
de fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de 
neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins 
al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar 
un punt de resistè ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 
m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
 - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una 
possible esllavissada 
 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
 També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la 
DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua 
dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i 
les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament 
del fons de l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, 
de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L’ordre d’execució de les dames ha de ser el que determini la DT , o en el seu 
defecte el que estableixi la DF. 
No es pot començar l’excavació d’un grup de dames si totes les dames del grup 
anterior no estan  reblertes de formigó, i en condicions de suportar les 
empentes del terreny. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ 
ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

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

 

 
K225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2255H70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació  si es el cas, per a 
reblert de rases, forats d’excavacions o esplanades que han d’augmentar la 
seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra 
de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
 - Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per 
a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d’una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles 
a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació 
prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
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El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  
previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials 
estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha 
de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema 
previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient 
sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
 - 2°C en terraplenat amb terres adequades 
 S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a 
evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb 
piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no 
s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas 
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

 

 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R24200. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de 
construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el 
límit especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL 
DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap 
de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les 
fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que no contenen substàncies perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 
que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i 
demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
 Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els 
espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció 
del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada 
de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus 
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la 
pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per 
tal d’evitar fuites. 
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Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de 
Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs” de l’obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 
la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

 
K2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R641H0. 
 
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 
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. 
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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. 
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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. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 
la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

 
K3 - FONAMENTS 
K31 - RASES I POUS DE FONAMENTS 
K315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31522H1. 
 
 
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 es fa l'abocada 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'ausencia de defectes significatius en la superficie de 
formigó.  En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el 
projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al 
que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació 
de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin 
disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s' eliminin forats i s'eviti la 
segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es 
produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no 
quedi agafat i assenti el formigó. 
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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 
formigonament 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 just ifiqui 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 AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 
armadures, amb observació de l' estat de neteja i entrada d'aigua en tot el 
recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del 
formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 
condicions d' encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l' armat i de les mesures 
constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d' altres aspectes, de 
la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, 
després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació 
de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- 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 mitjanç ant 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 de un tipus 
d'estructura o el plec de presc ripcions 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 
K43 - ESTRUCTURES DE FUSTA 
K43G - BIGUES DE FUSTA LAMINADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K43G5112,K43GA112. 
 
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 nivellació 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”. 
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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: 
- 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 plà nols 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 disminuïda pels sistemes de muntatge 
utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que 
la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. 
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 verní s 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, començ ant 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. 
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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 

 

 
K43P - ENCAVALLADES DE FUSTA LAMINADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K43PA131. 
 
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: 
- Encavallades 
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 nivellació 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. 
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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: 
- 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 
- Peces que formen part d’una encavallada: 
     - Corbament màxim: 10 mm sempre que la peça estigui travada amb la 
coberta acabada de manera que s’eviti el moment provocat per la distorsió 
- Aplomat de l’encavallada: 
      <= 10+5*(H-1) mm (H=alçada entre el recolzament inferior i la part 
superior de l’encavallada en m) 
      <= 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plà nols 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 disminuïda pels sistemes de muntatge 
utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que 
la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. 
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 verní s 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, començ ant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona 
fase. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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 

 

 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K459 - FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45917J3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, 
armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 
la norma EHE-08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la 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. 
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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 en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments 
de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho 
autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de 
la norma EHE-08. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
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 es fa l'abocada 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. 
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La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de 
formigó.  En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el 
projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al 
que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació 
de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin 
disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la 
segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es 
produeixen desplaçaments de l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no 
quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. 
Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de 
ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt 
adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 
formigonament 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 just ifiqui 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 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: 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

78 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal 
que no absorbeixin l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades 
en el moment del formigonat  
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària 
de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de 
realitzar simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense  
que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les 
armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb 
un vibrador que pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza 
formigó autocompactant 
 
3.- UNITAT I 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:  
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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 mitjanç ant 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 de un tipus 
d’estructura o el plec de presc ripcions 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. 

 

 
K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4C71010. 
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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 fà cil, que s'ha de fer 
sense cops ni sotragades. 
Abans de començ ar 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, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
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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 llargà ria realment apuntalada executada segons les especificacions de la 
DT. 
 APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA 
D'ESCALA: 
m2 de superfí cie 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. 

 

 
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
K4F2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F2B575,K4F26D7L. 
 
 
 
K5 - COBERTES 
K52 - TEULADES 
K522 - TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K52239CK. 
 
 
 
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
K5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5Z2FCD4,K5Z2FW4A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 
 - Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 
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- 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 rà pid i recolzats sobre envanets de 
sostremort 
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada 
amb una capa de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de morter de ciment: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, 
etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials 
ceràmics o amb placa prefabricada: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
- Replanteig de les peces 
 - Clavat de les peces al suport 
 CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de 
coincidir amb els del suport. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 
 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm 
SOLERA: 
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer 
amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al 
portell i fixats mecànicament als suports. 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals 
de suport. Les peces han d'estar col·locades  a trencajunt, en els elements 
recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels 
suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i 
coincidint amb els cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a 
trencajunt. 
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Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor: 
      - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 
mm/2 m 
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements 
de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt. 
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les 
fixacions han de quedar amb el cap  enfonsat a la fusta, per evitar que els 
caps puguin fer malbè la planxa. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
 Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm 
 Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm 
 Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
 EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 
La dimensió màxima de l’element ha d’ anar perpendicular als elements 
verticals de suport. Les peces han d’estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la 
pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm 
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
 Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O 
PASTA DE CIMENT RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits 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.). 
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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 no absorbir 
l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfí cie 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. 

 

 
K5Z3 - ENTRAMATS I ENLLATATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5Z3U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'enllatat de perfils de fusta de pi col·locats separats entre sí una 
distància de 10 a 50 cm, per a suport d'un tauler o d'una cobertura.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Sobre solera de formigó collades amb morter 
 - Sobre solera de formigó fixades mecànicament a tacs de fusta embeguts en el 
formigó. 
 - Sobre envanets collades amb morter 
 - Sobre corretges fixades mecànicament 
 - Sobre tauler o fusta fixades mecànicament 
 Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
Col·locats amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de les peces 
 - Clavat de les peces al suport 
 Col·locats amb fixacions mecàniques sobre solera de formigó: 
- Replanteig i fixació dels tacs en el suport, abans d'abocar el formigó de la 
solera 
 - Replanteig de les peces 
 - Clavat de les peces als tacs 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les llates s'han de col·locar amb la cara major recolzada sobre el suport. 
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles. 
Toleràncies d'execució: 
- Junts entre llates:  ± 5 mm 
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 COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE SOLERA AMB MORTER: 
A les cares laterals han de portar claus d'acer galvanitzat de 30 mm de llarg, 
per a facilitar l'adherència del morter. 
Hi ha d'haver morter en els dos costats de la llata, de manera que els claus 
quedin totalment recoberts pel morter. 
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el suport. 
Penetració del clau:  >= 15 mm 
 Separació entre claus:  <= 20 cm 
 COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT AMB MORTER: 
La llata ha d'anar encastada dins d'un queixal en l'envanet, d'una fondària 
igual a la meitat de l'alçària de la llata, com a mínim, que ha de quedar 
reblert de morter. 
COL·LOCACIÓ SOBRE CORRETGES O CABIRONS AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport. 
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades sobre tres cabirons, com a 
mínim. 
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i 
alternats. 
Junts entre llates:  1 cm 
 Separació entre fixacions:  <= 50 cm 
 COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE TAULER: 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
Penetració del clau:  >= 15 mm 
 Separació entre claus:  <= 20 cm 
 COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Els tacs de suport han de quedar embeguts en el formigó, amb la superfície 
superior enrasada amb la de la solera. 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport. 
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i 
alternats. 
Junts entre llates:  1 cm 
  
 
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. 
En els elements col·locats amb morter, si el suport és absorbent s'ha 
d'humitejar abans. 
En la col·locació dels tacs embeguts en formigó, aquests s'han de lligar per a 
que mantinguin la seva posició  durant el procés de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
K612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K612LM1V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o 
dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
 - Paret de tancament passant 
 - Paret divisòria 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures 
elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de 
morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ 
article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
 En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces 
no ha de ser més petit que el través de la peça. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en 
l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia 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'ú ltima filada i aquell 
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d’elasticitat 
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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 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 é s 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 per els 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 1 00% 
del forat cal amidar també aquests paraments. 
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren 
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s 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 necessà ries 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 cà rrega 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. 
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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 faç ana 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. 

 

 
K614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K614P11E. 
 
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 
 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
- Envà o paredó interior 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no 
fixa cap altra condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
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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'ú ltima 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'ú ltima 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 
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- 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 é s 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 per els 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 1 00% 
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 mé s 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 necessà ries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments. 
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- Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets de cà rrega 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 faç ana 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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K618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K618561K. 
 
 
 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K763210L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de 
làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per 
impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions 
(bonys, arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
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 perí metre 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. 
No ha de quedar tibada. 
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La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per 
bandes distribuïdes uniformement. L’amplària i separació de les bandes ha de 
ser la indicada en la DT o, en el seu defecte, la que estableixi la DF. 
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. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i 
ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació . L'extrem de la membrana ha 
de quedar encastat dins d'una regata o fixat al parament amb un perfil 
d'acabament. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. 
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb 
premsa. 
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats 
segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Acords amb els paraments verticals: 
- Angles:  >= 135° 
- Radi:  >= 2 cm 
Cavalcaments: 
- Fets a obra:  8 cm 
- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i 
amb fixacions mecàniques. 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en 
el seu defecte, el que determini la DF. 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la 
superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 
5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
     - Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30% 
     - Sense adherir:  <= 3% 
     - Clavada:  >= 30% 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb 
betzina les zones per unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix 
punt. 
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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. 
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses 
d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina. 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre 
l'entrada d'aigua sota la membrana. 
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les 
unions. 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
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 especí fic dels 
acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, 
utilitzant, si cal, materials 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: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les 
peces que presentin danys deguts al transport 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d’execució, amb especial atenció  als cavalcaments 
entre peces i a l’execució dels elements singulars, tals com les vores, 
encontres, desguassos i junts. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d’estanquitat segons UNE 104400 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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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. 

 

 
K7A - BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7A24F0L. 
 
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 de polietilè 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- 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 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. 
Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d’alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm 
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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. 
 
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 
 
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 necessà ries 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 que presentin danys deguts al transport 

- 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: 
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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. 

 

 
K7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7B21E0L. 
 
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 poliester termoestable fet amb fibres de poliester 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: 
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- 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 ab ans 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 que presentin danys deguts al transport 

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 necessà ries 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 d e 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. 

 

 
K7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
K7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7C28474,K7C285E4,K7C2R421. 
 
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: 
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- 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 mitjanç ant 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 
necessà ries 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. 
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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 
 
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% 
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. 
 
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 
plaques que presentin danys deguts al transport. 

- 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: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- 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. 
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K7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7C9P841HPTP. 
 
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 
necessà ries 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.). 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

104 

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: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les 
plaques que presentin danys deguts al transport. 

- 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 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d’execució. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
K8 - REVESTIMENTS 
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
K811 - ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K81136T2,K81125E4. 
 
 
 
K812 - ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8121312,K8121112. 
 
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. 
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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 superficie cilíndrica que uneixi de forma 
harmònica els dos paraments. 
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 
 Duresa mitjana (amb durò metre Shore C): 
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55 
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │               │              Tipus enguixat             │ 
│Parament     │               │─────────────────────────────────────────│ 
│             │               │    A bona vista    │      reglejat      │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Vertical     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Aplomat /planta│     ± 10mm         │        5mm         │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Corbat       │Curvatura      │± 5mm /plantilla 1m │± 3mm /plantilla 1m │ 
│             │prevista       │                    │                    │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Horitzontal  │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Nivell previst │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Inclinat     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Inclinació     │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 
│             │prevista       │                    │                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de 
ser les mateixes exigides als paraments que els formen. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 
35°C. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els 
paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es 
poden repicar abans. 
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben 
aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les 
cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols. 
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el 
mateix guix. 
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta 
de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels 
paraments. 
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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 superfí cie 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 sò col, 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: 
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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. 

 

 
K82 - ENRAJOLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8261235. 
 
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 
- Revestiment realitzat amb rajola ceràmica comuna d’elaboració mecànica o 
manual. 
- 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 
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni 
tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
amb la planor i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de 
ser uniforme en tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la 
DF. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre 
junts ha de ser suficient per tal que no s’esquerdi. 
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les 
seves prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o b 
lanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d’altres condicions. 
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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 
 Distà ncia 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. 
Amplà ria 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. 
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir 
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 necessà ries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius. 
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- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions 
geomètriques d’acabat. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part 
I del CTE. 

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. 

 

 
K84 - CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K84133BB. 
 
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 
- 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. 
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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 tè 
rmics 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. 
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 mes 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 sub ministrador 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 caracterí stiques 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant. 
 Les instruccions del subministrador han d’incloure com mínim els aspectes 
següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l’execució 
completa del cel ras  
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es 
fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  
estructures de fusta, etc.)  
- La forma en que els diversos components s’han d’instal·lar i fixar 
- Condicions d’emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s’instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
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- 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 mà xim 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 hum itat relativa sigui inferior al 70% i la 
temperatura superior a 7º. 
La DF ha d’aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest  
tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat 
del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s’han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats 
(revoltons trencats,  formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I 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 qu e normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries 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 est à indicat, el parell 
d’acollament. 
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- 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 càrre c 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. 

 

 
K89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K894ABJ0,K898D620,K8989240,K898J720. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de 
materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
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- 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) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
- 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. 
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 mes d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluï da, 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): 
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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. 
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. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, 
CEGUES O EXTENSIBLES: 
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. 
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% 
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 
 
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 
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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. 

 

 
K8A - ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8AA1B21,K8AA2B21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
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 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 envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de 
les capes de protecció necessà ries i del tipus adequat segons la composició 
del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d’assecat necessaris, de les capes de 
vernís. 
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. 
Gruix de la pel·lí cula seca del revestiment: 
- 2 capes d’acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d’acabat:  >= 100 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. 
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 mes d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluï da, 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. 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir 
d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una 
fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a  un 15% per a coníferes o fustes 
toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta 
de les mateixes característiques.  Els nusos sans que tenen exsudació de 
resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles 
defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de 
vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D’ESTRUCTURES O PARAMENTS: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com 
és ara, bastiments que s'hagin embrutat. 
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ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
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 
ENVERNISSAT DE BARANA: 
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: 

- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de 
les capes de protecció necessà ries i del tipus adequat segons la composició 
del vernís. 

- Aplicació succesiva, amb els intervals d’assecat necessaris, de les capes de 
vernís. 

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: 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrre c 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. 

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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K9 - PAVIMENTS 
K9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
K9DB - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9DB1233. 
 
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 la textura i el 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 
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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 superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de 
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Neteja i preparació de la superfície d’assentament. 

- Replanteig de l’especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l’unitat acabada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’ hauran de corregir abans de 
completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d’execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista. 
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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 fe r 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. 

 

 
K9M - PAVIMENTS CONTINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9M21100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Revestiment continu per a paviments. 
- Paviment amb morter autoanivellant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Morter autoanivellant: 
- Preparació i comprovació  de la superfície d'assentament 
- Col-locació de la imprimació fixadora 
- Col-locació de la pasta allisadora 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El reve stiment ha de formar una superfície plana i llisa. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 10% 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT: 
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
No s’ha d’aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o 
susceptibles d’humitat per capil·laritat. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Prèviament s’han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter 
d’anivellament  barrejat amb sorra fina. 
S’han de respectar els junts estructurals. 
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S’han de deixar junts perimetrals quan la superfície sigui superior a 12 m2 i 
és recomanable deixar junts de partició per a superfícies superiors a 20 m2. 
S’ha d’esperar de 4 a 6 h, desprès de l’aplicació de l’emprimació fixadora, 
per col·locar el morter. 
L’aplicació d’una segona capa de morter d’anivellament s’ha de fer tan aviat 
com es pugui trepitjar l’anterior. 
Quan el morter d’anivellament s’hagi d’aplicar sobre suports amb terra radiant 
, aquesta s’haurà d’apagar 24 h abans. 
La preparació de l’emprimació i del morter, i la seva aplicació, s'ha de fer 
d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h següents a la seva 
aplicació. 
Temps d'espera per col·locar el revestiment: 
- Ceràmica, moqueta:  8 a 12 h 
- Parquet, plàstics:  12 a 24 h 
- Pintura:  72 h 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
KA1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
KA1D - FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KA1D37E5. 
 
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. 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

124 

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 procé s 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 amidada 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. 

 

 
KAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAFATL04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus 
mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col· locades 
sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Finestres o balconeres: 
- Replanteig 
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- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 Portes: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell 
i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar 
lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament 
tèrmic i acústic previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants 
o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i 
a menys de 30 cm dels extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de 
permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats  
a la DT. 
PORTES: 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 
60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats 
del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del 
bastiment contra l'impacte durant tot el procé s constructiu, i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l’ element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d’execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrre c 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. 

 

 
KAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
KAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAM11AE5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o 
sense tractament, amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions metà 
l·liques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
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- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes 
prèviament col·locats 
- Neteja del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de 
quedar fetes per mitjà de peces i ferraments metàl·lics. 
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre 
vidre i formigó. 
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material 
elàstic. 
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 
Franquícia de les portes amb la instalació: 
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia lateral:  2 mm 
 Toleràncies d'execució: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 
 - Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i 
superior. 
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves 
contraplaques, començant per la inferior. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes 
fixes. 
 
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 de Vidrio 
* NTE-FVT/1976 Fachadas: VIDRIOS TEMPLADOS. 
 
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: 

- Replanteig. 

- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 

- Segellat dels vidres fixos. 

- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes 
prèviament col·locats. 

- Neteja del conjunt. 
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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 càrre c 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. 

 

 
KAMW - ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAMW1001,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. 
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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. 
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, amidada 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 de Vidrio 

 

 
KAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
KAN3 - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAN31410. 
 
 
 
KANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KANA5166,KANA5176,KANA5186. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bastiments de base per a folrar 
 - Bastiments de base per a pintar 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
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El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell 
i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
 Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a 
aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4 
 Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col· locar el bastiment ha de ser segons el gruix que 
tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer 
possible la col·locació posterior del tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del 
bastiment contra els impactes durant tot el procé s constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes 
proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, 
etc.). 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és 
imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat  si la 
superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra 
específica de col·locació de bastiments en altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
KAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
KAQA - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ENTRADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAQAEN86. 
 
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. 
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S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
 - Interiors 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos 
passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

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 
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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 càrre c 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. 

 

 
KAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PERA A PORTES INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAQDC266,KAQDC276,KAQDC286. 
 
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: 
- Interiors 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos 
passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

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 càrre c 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 
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KB1 - BARANES 
KB11 - BARANES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KB11U003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 
l’ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb 
morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes de fusta ancorades amb cargols 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Baranes de fusta: 
- Replanteig de la barana 
- Fixació dels suports a la base amb cargols 
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 
distà ncia >= 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 pú blica 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 DE FUSTA: 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb fixacions mecàniques. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 
laterals. 
 
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 d e mantenir l'aplomat de l’element 
fins que quedi fixat definitivament al suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

 
KB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KB12U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 
l’ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb 
morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o  la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 
distà ncia >= 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 pú blica 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. 
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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 d e 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 distà ncia 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-
SUA. 
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. 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. 
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- 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. 

 

 
KC - ENVIDRAMENTS 
KC1 - VIDRES PLANS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KC171123. 
 
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 acú stica de balconera 
substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre lluna trempat o no 
- Vidre imprès trempat o no 
- Vidre laminar de seguretat 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació a l'anglesa. 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra 
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular 
- Millora acústica i/o tèrmica de balconera substituint els vidres antics per 
vidre laminar o aï llant, allotjat als galzes de la fusteria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació a l'anglesa: 
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- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Fixació del vidre al bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Allisat del màstic i neteja final 
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: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit d’obra 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Fixació del vidre al buit d’obra 
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit 
d’obra 
- Allisat del màstic i neteja final 
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 
Millora d’envidrat de balconera substituint els vidres antics: 
- Desmuntatge dels llistons de vidre eliminació del màstic 
- Desmuntatge dels vidres existents i abocat a contenidor dels materials 
sobrants 
- 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 vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- 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. 
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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 │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

- 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 simple: 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix  │Semiperímetre │Franquícia │Amplària  │ 
│ vidre  │   vidre      │ lateral   │ galze    │ 
│ (mm)   │    (m)       │   (mm)    │ (mm)     │ 
│────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│ 3 - 8  │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 1,0    │ 
│ 9 - 11 │              │           │ ± 1,5    │ 
│────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│   3    │              │           │ ± 1,0    │ 
│ 4 - 8  │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 1,5    │ 
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│ 9 - 11 │              │           │ ± 2,0    │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a 
l'anglesa o amb llistó de vidre. 
- 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 amb cambra d’aire: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Gruix vidre         │Semiperímetre │Franquícia │Amplària  │ 
│2 llunes + cambra d'aire │    vidre     │ lateral   │ galze    │ 
│         (mm)            │     (m)      │   (mm)    │  (mm)    │ 
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│       14 - 18           │              │           │ ± 2,0    │ 
│       19 - 23           │              │           │ ± 2,5    │ 
│       24 - 28           │              │           │ ± 3,0    │ 
│       30 - 32           │              │           │ ± 3,5    │ 
│       34 - 38           │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 4,0    │ 
│       40 - 42           │              │           │ ± 4,5    │ 
│         46              │              │           │ ± 5,0    │ 
│         57              │              │           │ ± 6,0    │ 
│       59 - 63           │              │           │ ± 6,5    │ 
│         73              │              │           │ ± 7,5    │ 
│         75              │              │           │ ± 8,0    │ 
│         79              │              │           │ ± 8,5    │ 
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│         14              │              │           │ ± 2,0    │ 
│       16 - 19           │              │           │ ± 2,5    │ 
│       20 - 24           │              │           │ ± 3,0    │ 
│       25 - 28           │              │           │ ± 3,5    │ 
│       30 - 34           │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 4,0    │ 
│         38              │              │           │ ± 4,5    │ 
│       40 - 42           │              │           │ ± 5,0    │ 
│         46              │              │           │ ± 5,5    │ 
│       57 - 59           │              │           │ ± 6,5    │ 
│         63              │              │           │ ± 7,0    │ 
│         73              │              │           │ ± 8,0    │ 
│       75 - 79           │              │           │ ± 8,5    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada 
a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el 
vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, 
col·locades als extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de la seva 
llargària. 
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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 
- Vidre simple: 

┌───────────────────────────────┐ 
│ Gruix  │Amplària│Toleràncies  │ 
│ vidre  │falques │             │ 
│ (mm)   │ (mm)   │   (mm)      │ 
│────────│────────│─────────────│ 
│ 3-4    │   7    │    ± 0,5    │ 
│ 4-5    │   8    │    ± 0,5    │ 
│   6    │   9    │    ± 0,5    │ 
│   8    │  11    │    ± 1,0    │ 
│  10    │  13    │    ± 1,0    │ 
│ 9/11   │  14    │    ± 1,0    │ 
└───────────────────────────────┘ 

- 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      │ 
└───────────────────────────────┘ 

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 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. 
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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 SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX: 
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 
- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 
10 cm 
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR: 
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària: Múltiples de 10 cm 
VIDRE ARMAT INCOLOR: 
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm 
VIDRE TREMPAT: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat 
VIDRE LLUNA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
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 
MILLORA D’ENVIDRAMENT DE BALCONERA AMB SUBSTITUCIÓ DE VIDRES: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
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 que presentin danys deguts al transport 

- Neteja dels perfils de suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l 
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: 
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Els controls s’han de fe r 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. 

 

 
KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
KD1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
KD11 - DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KD111E81,KD111E71,KD111E61,KD111E21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'apare lls 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 
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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. 

 

 
KD15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KD15E871,KD15E971. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants  i conductes de ventilació d’instal·lacions d'evacuació d'edificis 
amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
 El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra. 
 Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s’ han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una de 
fixació sota l’embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d’ un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
 El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions 
de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació  han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot 
el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de 
secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha 
d'ataconar amb massilla. 
 Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a 
facilitar les operacions de reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d’impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
 Distància entre les abraç adores: 
- 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 
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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. 

 

 
KD3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
KD31 - CAIXES SIFÒNIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KD3111B4. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el 
paviment. 
S'han considerat les caixes sifòniques següents: 
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable 
 - Amb reixeta d'acer inoxidable 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs 
corresponents 
- Col·locació de la caixa sifònica 
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa sifò nica muntada ha de ser accessible des del local en el que 
estigui instal·lada. 
La caixa sifò nica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser 
registrable i estanca al servei. 
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm 
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm 
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior 
al de la boca de la caixa sifònica. 
No ha d’ estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al 
de la seva instal·lació. 
No ha d’estar connectada al desguàs d’aigü eres, safareigs i aparells de 
bombeig. 
Distància de separació al baixant:  <= 2 m 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, 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. 

 

 
KE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
KE2 - CALDERES 
KE22 - CALDERES DE GAS AMB CREMADORS ATMOSFÈRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KE228N5A. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
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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 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW: 
UNE 60601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor y 
frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 
 
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. 
- Comprovació de  la correcta execució del muntatge; que els equips i 
materials instal·lats es corresponen amb els especificats al projecte i els 
contractats amb l'empresa instal·ladora. 
- Control dels elements següents: 
     - Caldera 
          - Comprovació de l'accessibilitat, emplaçament dels equips per al 
manteniment i reparació  
          - Comprovació de les condicions generals que han de complir les 
calderes  
          - Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres,  
hidròmetres, piròstats, etc. 
          - Control funcionament equips de control i mesura. 
          - Verificació presència d'elements de seguretat, requerits segons 
tipus de caldera 
          - Control funcionament de tots els elements de seguretat 
          - Verificació taratge de vàlvules de seguretat. 
     - Cremador 
          - Comprovació de les condicions generals que han de complir els 
cremadors. 
               - Registre del Ministeri d'Indústria 
               - Verificar el control autonòmic del cremador 
               - Identificació 
          - Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament 
en cremadors de combustible líquid: 
               - Control de flama  
               - Dispositius de pre-escombratge quan no hi hagi flama 
permanent 
               - Tall combustible per tall de llum 
          - Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament 
en cremadors de combustibles gasosos  
          - Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament 
en cremadors de combustible 
               - Control de flama 
               - Dispositiu d'escombrada prèvia quan no hi hagi flama 
permanent 
               - Pressòstat de mínima del gas 
               - Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum 
          - Verificar el no accionament automàtic quan es talla el combustible 
per motius de seguretat. 
          - Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del 
RITE. 
     - Local d'ubicació de les calderes: 
          - S'han de comprovar les condicions del local establerte s segons 
RITE. 
          - Accessos: S'han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB-SI. 
          - S'ha de verificar la presència d'un desguàs, d'il·luminació 
suficient i protecció contra incendis segons Codi Tècnic Edificació . 
          - S'ha de verificar la presència de cartells indicadors 
          - S'ha de verificar la instal·lació. Interruptor de tall 
subministrament elèctric general de la sala des de l'exterior 
          - S'ha de verificar la ventilació de la sala de calderes  
          - A instal·lacions amb combustible gasós s'ha de verificar el que 
s'exposa en la norma UNE 60.601 i UNE 60.670  per instal·lacions de calderes 
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de gas per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència superior a 70 
kW. 
          - Especialment característiques de la sala i instal·lació de gas a 
la sala de calderes. 
          - Un cop finalitzada la instal·lació s'han de realitzar les proves 
específiques previstes al RITE. 
- Certificat de garantia de fabricant, d' acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties a la venda de béns de consum. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan 
ubicats, especialment en instal·lacions subjectes a una posterior 
legalització. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Certificat de posta en marxa de fabricant 
- Manteniment de la instal·lació segons RITE 
- Realització d' informe amb els resultats del control efectuat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i detecció d'anomalies s'ha de procedir a la 
reparació o a la substitució total o parcial dels equips. 
 
 
KE3 - EMISSORS (PER AIGUA) 
KE39 - RADIADOR DE TUB D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KE39C466,KE39C468,KE39C467,KE39C463,KE39C464,KE39C465. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Radiadors muntats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició del radiador 
- Col·locació dels suports 
- Fixació del radiador als suports 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
El radiador ha d’estar penjat amb el nú mero de suports previstos, i pels 
punts previstos. El muntatge ha d’estar fet segons la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera 
que es puguin instal·lar i manipular fà cilment els accessoris necessaris per 
al seu funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles 
entre si. 
El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 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. 
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 de l'aparell corresponen 
a les especificades al projecte. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la 
col·locació del radiador. 
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, 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) 
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación. 
 
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.  

- Control de la situació dels radiadors: 

     - Accessibilitat per al manteniment i reparació 

     - Número màxim d’elements 

     - Separació i número de suports 

- Control de la connexió amb xarxa de distribució d’ aigua calenta: 

     - No formació de bosses d’aire, presència de purgadors 

     - Verificació dels suports dels radiadors, comprovar que no pressionin 
canalitzacions 

- Proves finals d’estanquitat, de lliure dilatació i de func ionament a tota 
la instal·lació segons UNE EN 12599:01 i RITE. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 

- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties a la venda de béns de consum. 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’ha de comprovar un nombre d’ aparells, determinat en cada cas per la DF, 
s’ha de  comprovar especialment els situats en zones més desfavorables i s’ha 
de procurar mostrejar 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. 

 

 
KE9 - TERRA RADIANT PER AIGUA 
KE91 - COL·LECTORS PER A TERRA RADIANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KE9132BA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de col·lectors i và lvules per a instal·lacions de terra radiant. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replan teig de la unitat d’obra 
- Colocació i fixació del colector en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les connexions 
- Regulació de les condicions de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El col·lector ha de quedar connectat a les aixetes d’ entrada i sortida 
d’aigua del circuit de la caldera, així com a les sortides i entrades de 
cadascun dels circuits als que alimenta.  
Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar 
correctament regulat en la impulsió  i en el retorn, de manera que les seves 
condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les 
especificades al projecte. 
Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de proba.  Les 
connexions han d’estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel 
mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 
accessibles per al seu manteniment. 
No s’han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d’ elements que 
formen la instal·lació. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
 
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 procés de muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del 
fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 
procedeixi a la seva unió. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de 
tot el material sobrant (restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat 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) 

 

 
KEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
KEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KEU11113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i 
cintes 
 - Roscat del purgador al tub 
 - Prova de servei 
 CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la 
situació espacial, com a la posició dins de l'esquema. 
S'ha d’instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de 
sanejament. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de 
llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 
a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat 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) 
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* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación. 

* NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente. 

 

 
KEUB - VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KEUBU007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules per al buidat d’instal·lacions amb connexió roscada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o 
junt elastomèric 
- Roscat de la vàlvula al tub 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situada a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la 
situació espacial, com a la posició dins de l'esquema. 
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de 
llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible 
l'accionament de la vàlvula. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 
a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat 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) 

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación. 
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* NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente. 

 

 
KEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
KEV2 - ELEMENTS DE MESURA PER A REGULACIÓ ELECTRONICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KEV26MC0. 
 
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 dels 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 connectat 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, 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 seqüè ncia de muntatge proposada pel 
fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen 
a les especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneitat 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 es faran un cop tallat el subministrament. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal 
especialitzat. 
Un cop instal·lada 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, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de  la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alç ada, 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. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material 
afectat. 

 

 
KF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS 
KF5 - TUBS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KF5282B2,KF5293B2,KF5273B2,KF5242B2,KF5233B2,KF5223B2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements 
auxiliars de connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Instal·lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat a pressió 
 - Soldat per capil·laritat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació superficial 
- Soterrat 
 - Encastat 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 
situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 
rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
- 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 ú nicament per mitjà 
d'accessoris soldats per capil·laritat. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s’ha de 
mantenir aproximadament  constant al llarg de tot el recorregut. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, 
han de tenir un pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació 
d'aquests condensats. 
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La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 
300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes 
>= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de 
vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai 
que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament  respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 
mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elà stica. El suport no s'ha de soldar al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la 
suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                   │          Diàmetre del tub (mm)         │ 
│                   │────────────────────────────────────────│ 
│                   │ 6 - 8  │ 12 - 22 │ 28 - 54  │ 64 - 108 │ 
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Trams verticals    │ <= 1,8 │  <= 2,4 │  <= 3    │  <= 3,7  │ 
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │  <= 1,8 │  <= 2,4  │  <= 3    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de 
protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS SOTERRATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de 
sorra fina rentada o inert. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha 
de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el 
subministrament. 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
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Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 
dissolvent d'olis i greixos. 
 
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 resistè ncia 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, 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 contro ls 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 es menar 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 discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir 
a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 
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KFB - TUBS DE POLIETILÈ 
KFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KFB16452. 
 
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. 
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 
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. 
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. 
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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. 
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 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria 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 parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
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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. 
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 freà tic 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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments 
que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, 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 
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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 empalm aments 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 contro ls 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 es menar 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 discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir 
a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 

 
KJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
KJ1 - APARELLS SANITARIS 
KJ11 - BANYERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KJ11J523. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Banyeres col·locades i connectades a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De ferro colat 
- De planxa d'acer 
- Acrílica 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastades 
 - Sobre potes regulables 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la banyera a l'espai previst 
- Anivellació correcta per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La banyera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte. 
Si la banyera va col·locada sobre suports regulables, aquests han de permetre 
una correcció d'alçària de 75 a 130 mm per a la instal·lació del sifó, 
mesurada des del pla inferior del forat de desguàs fins al terra. 
La unió entre la pota regulable i el suport ha de portar un junt antilliscant. 
La rosca de fixació ha de quedar cargolada a 30 Nm 
Si la col·locació de la banyera es fa sobre suports de totxana, el pla 
inferior de desguàs ha de quedar a una alçà ria de 75 a 150 mm sobre el terra 
per a permetre la instal·lació del sifó. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
El nivell definitiu ha de ser l'adequat per a un enrajolat correcte. El 
contacte revestiment-banyera no ha de  tenir una franquícia superior a 1,5 mm. 
En les banyeres de fosa o de planxa d'acer no hi ha de haver contacte entre el 
guix i la banyera. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió  
a terra amb cable de coure nu, de 2,5 mm2 en tots el casos, i si l'aparell és 
de fosa o de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-banyera:  ± 1,5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de protegir la seva superfície de manera que no es produeixin 
desperfectes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, 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 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- 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 mí nims, 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 es menar 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 discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir 
a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 

 
KJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KJ12L9AQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o 
col·locat sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana 
- Gres esmaltat 
- Planxa d'acer 
- Resina 
- Acrílica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El plat de dutxa 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. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en 
el projecte o la indicada per la DF. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió 
a terra amb cable de coure nu, de secció  2,5 mm2 en tots els casos. 
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Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, 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 
 
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 mí nims, 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 es menar 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 discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir 
a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 

 
KJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KJ13B813. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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 sò lidament 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 ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

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 
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- 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 mí nims, 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 es menar 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 discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir 
a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 

 
KJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KJ14BA1Q. 
 
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. 
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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, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

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 mí nims, 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 es menar 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 discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir 
a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 

 
KJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KJ23513G,KJ21C13K,KJ22A13C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions 
exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues 
direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament 
de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, 
en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i 
amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat  a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el 
distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub 
d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat  per la part posterior de la 
paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat directament a la 
paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub 
d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per 
a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, 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 
 

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 mí nims, 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 es menar 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 discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir 
a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 

 
KJ5 - BATERIES PER A COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KJ534226,KJ5Z1RG5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Col·locació de bateries i connexió al ramal principal i a les derivacions 
individuals. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Col·locació de bateria sobre suports 
- Connexió a la xarxa de subministrament 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La bateria s'ha d’instal·lar dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients 
mitjans d’il·luminació i d'evacuació. 
S'ha de col·locar sobre suports ancorats al parament i separada del parament. 
Cal que quedi suficientment separada del terra, del sostre i dels paraments 
laterals, de manera que es puguin instal·lar i manipular tots els comptadors. 
La connexió amb el tub d'alimentació no ha de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
Distància de la primera línia de comptadors al terra:  >= 35 cm 
Distància de l'última línia de comptadors al terra:  <= 120 cm 
 Ha d'estar feta la prova de l'instal·lació un cop connectats els comptadors. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, 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. 

 

 
KJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
KJ72 - ACCESSORIS PER A DIPÒSITS D'AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KJ723103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de mecanismes d'alimentació per a dipòsits, fixats i connectats 
amb entrada roscada. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació i anivellat del mecanisme 
 - Preparació de le unions 
 - Connexió al tub d'alimentació 
 - Prova de servei 
 CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'anivellar i fixar a l'interior del dipòsit. 
Un cop instal·lat ha de proporcionar el nivell d'aigua previst. 
La connexió amb el tub d'alimentació no ha de tenir fuites. 
 



Pau Kuipers Ivern                                              Projecte de rehabilitació d’un edifici  ‐  Plec de condicions Tècniques‐ 

171 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
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, 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. 

 

 
KJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
KJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KJAB1321. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 
4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. 
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de legionela en instalaciones. 
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'anà 
lisi 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 con trols i dels assaigs 
realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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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. 
 
 
KN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
KN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
KN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KN312724. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
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: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
 - Preparació de les unions amb cintes 
 - Connexió de la vàlvula a la xarxa 
 - Prova de servei 
 CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
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 pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha 
d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà. 
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 perquè 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 nomé s s'han 
de treure en el moment d'executar les unions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada 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. 

 

 
KNE - FILTRES COLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KNE16200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia 
- 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. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en 
l'esquema de la instal·lació. 
Les parts del filtre que s’ hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre el filtre i els elements que l’envolten ha de ser suficient 
per permetre’n el desmuntatge i manteniment. 
Els eixos del filtre  i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de 
funcionament. 
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre. 
Les unions han de ser estanques. 
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre  ha de coincidir amb la 
marca gravada al cos. 
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 feta la prova de la instal·lació. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 10 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. 
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 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 les rosques. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
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 dels elements. 
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Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el 
subministrament. 
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 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada 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. 

 

 
KNX - GRUPS DE PRESSIÓ 
KNX1 - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KNX12225. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Grups de pressió d'aigua de membrana muntats sobre bancada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del dipòsit 
- Fixació de la bomba a la bancada 
- Col·locació accessoris grup 
- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 
- Connexions a la xarxa de subministrament i a la de distribució 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor 
a la línia d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix 
diàmetre que les boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat 
total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de 
quedar enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de 
bosses d'aire. 
La bomba ha de quedar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i 
anivellada. 
La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, 
utilitzant els forats de les potes del motor. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira 
en el sentit convenient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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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 
* Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-
IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
 
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 (và lvules, filtres, desguassos, maneguets antivibratoris, etc.). 

- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada 
manomètrica, consum, cabal, presència i lectura de manòmetres presència i 
ajust de pressostats, nivell sonor). 

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 

     - Cabal < cabal nominal 

     - Cabal nominal 

     - Cabal > cabal nominal 

En dipòsits auxiliars d’alimentació es comprovarà que l’ execució es realitza 
d’acord amb la següent metodologia: 

- Haurà d’estar fàcilment accessible i ser fà cil de netejar. Contarà en 
qualsevol cas amb tapa i aquesta ha d’estar assegurada contra lliscament i 
disposar en la zona més alta de suficient ventilació i aireació. 

- Caldrà assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’ 
animals i emissions nocives amb dispositius eficaços, com tamisos de trama 
densa per a ventilació i aireació, sifó per al desbordat. 

- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l’aigua continguda 
més les degudes a la sobrepressió de la xarxa si és el cas. 

- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipò sit d'un o diversos 
dispositius de tancament per a evitar que el nivell d'omplerta del mateix 
superi el màxim previst. En el cas d'existir excés de pressió haurà 
d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que limiti aquesta pressió  
amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. 

- La centraleta de maniobra i control de l’equip disposarà d’un  nivell de 
protecció per a impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d’aigua.  

- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació  de 
l'aigua continguda en el dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. 
Així mateix, es construiran i connectaran de manera que l'aigua es renovi per 
la seva pròpia manera de funcionament evitant sempre l'existè ncia d'aigua 
estancada. 

En bombes es comprovarà que l’execució es realitza d’ acord amb la següent 
metodologia: 
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- Es muntaran sobre bancada de formigó  o altre tipus de material que 
garanteixi la suficient massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió 
de sorolls i vibracions a l'edifici.  

- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elà stic, amb la 
finalitat d'impedir la transmissió de vibracions a la xarxa de canonades.  

Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de 
manera que es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua.  

- Es realitzarà sempre una adequada anivellació.  

En dipòsits de pressió es comprovarà que l’execució  es realitza d’acord amb 
la següent metodologia: 

- Estarà dotat d'un pressostat amb manò metre, tarat a les pressions màxima i 
mínima de servei, fent les vegades d'interruptor, comandament la centraleta de 
maniobra i control de les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin 
en el moment que disminueixi la pressió  en l'interior del dipòsit fins als 
límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la desocupada dels 
equips de bombejament, quan s'arribi a la pressió màxima de l'aire contingut 
en el dipòsit.  

Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el 
dipòsit.  

- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva 
construcció atendrà en qualsevol cas, a l’ús previst. Disposaran, en lloc 
visible, d’una  placa en la qual figuri la contrasenya de certificació, les 
pressions màximes de treball i prova, la data de timbrat, l’espessor de la 
xapa i el volum.  

- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà , almenys, en 1 
bar, a la pressió màxima prevista a la instal·lació.  

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb 
una pressió  d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i inferior 
o igual a la pressió de timbrat del dipòsit.  

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la 
consegü ent despesa d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la 
pressió màxima i la pressió mínima en l'interior del dipòsit, tal com figura 
en els punts corresponents al seu càlcul.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Verificar que el diferencial de pressió  és < 120 KPa o bé 50 KPa per a 
bombes amb cabal variable. Verificar que el nº d’arrencades per hora de les 
bombes no és superior a 30 (segons ITIC 10.2.) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves 
realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovaran tots els grups de pressió rebut , en qualsevol altre cas la DF 
determinarà la intensitat de la presa de mostres. 

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. 
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En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 
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AMIDAMENTS 



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 00  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada

2 Superficie de bastida 10,730 9,000 96,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,570

2 41643D11 u Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària sobre l'aleta de la bigueta amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Unitats

2 Forjat PP1 zona anterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Forjat PP1 zona posterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Forjat PP2 zona anterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Forjat PP2 zona posterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Coberta zona posterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 41665312 u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Unitats

2 Mur limitrof veí PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Mur limitrof veí PP2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 42152221 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana, làmina
impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Superficie

2 Coberta posterior 10,730 9,000 96,570 C#*D#*E#*F#

3 Coberta zona magatzems 4,200 11,900 49,980 C#*D#*E#*F#

Euro



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

AMIDAMENTS Pàg.: 2

4 Magatzem lateral 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,550

2 K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Alçada

2 Coberta posterior 0,500 0,500 1,000 0,250 C#*D#*E#*F#

3 Magatzems 0,300 0,300 0,800 0,072 C#*D#*E#*F#

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,322

3 K2145A11 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Coberta posterior IPE 330 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

4 K214AE10 m2 Enderroc complert de paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·l.lacions interior de cel ras, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Superficie

2 Forjat anterior PP1 10,030 4,000 40,120 C#*D#*E#*F#

3 Paviment coberta magatzem 5,900 11,740 69,266 C#*D#*E#*F#

4 Sostre caixa escala 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Forjat magatzem est 38,110 38,110 C#*D#*E#*F#

6 Magatzem lateral 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,496

5 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Gruix

2 Repicat de mur de càrrega PP2 10,000 0,200 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Porta accés a dormitoris PP2 1,200 0,200 0,500 0,120 C#*D#*E#*F#

4 Mur central magatzems PP2 10,000 3,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur magatzem oest 5,440 3,000 0,500 8,160 C#*D#*E#*F#

6 Obertura magatzem 3,000 2,200 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#

7 Obertura entre magatzems 2,000 2,200 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#

8 Magatzem lateral 21,330 3,500 0,300 22,397 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,177

6 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 T Longitud Alçada Ud

2 Paret mestra PP2 nord 9,710 4,840 46,996 C#*D#*E#*F#

3 Paret mestra PP2 sud 9,710 3,910 37,966 C#*D#*E#*F#

4 Façana nord 10,340 10,000 103,400 C#*D#*E#*F#

5 Magatzem costat est 27,740 6,000 166,440 C#*D#*E#*F#

6 Passadís PB 3,000 2,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Pati interior PB 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

8 Pati interior 2 PPB 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

9 Façana interior magatzems 9,500 3,000 28,500 C#*D#*E#*F#

10 Magatzem costat oest 1 22,780 3,500 79,730 C#*D#*E#*F#

11 Magatzem costat oest 2 20,700 3,500 72,450 C#*D#*E#*F#

12 Façana posterior magatzems 10,110 9,000 90,990 C#*D#*E#*F#

13 Façana posterior magatzems 2 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

14 Mur vei del pati 16,330 3,000 48,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 770,462

7 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 Superficie

2 Paviment PP2 55,440 55,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,440

8 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 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 Amplada Alçada Superfície

2 Rebaix alçada caixa escala PP2 10,060 0,360 3,622 C#*D#*E#*F#

3 Paret sobre biga metàl.lica PP2 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#

4 Paret interior PB 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 Envans PP1 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#*F#

7 Parets laterals magatzems 11,600 1,000 11,600 C#*D#*E#*F#

8 10,740 1,000 10,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,242

9 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Superfície

2 Magatzem est 38,110 38,110 C#*D#*E#*F#

3 Pati interior 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#

4 Magatzem oest 1 31,740 31,740 C#*D#*E#*F#

5 Magatzem oest 2 26,700 26,700 C#*D#*E#*F#

6 Zona magatzem lateral i pati 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,450
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

10 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Alçada

2 Bany  PB 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Bany P1 11,800 3,000 35,400 C#*D#*E#*F#

4 Bany P2 8,800 2,500 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,400

11 KY011111 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds

2 INST. AIGUA

3 Muntant 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 PP2 7,500 3,000 22,500 C#*D#*E#*F#

5 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#

6 5,400 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#

7 5,600 3,000 16,800 C#*D#*E#*F#

8 Altell 8,500 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#

10 INST. GAS

11 PP2 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

13 INST. ELECTRICITAT

14 PP2 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

15 32,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#

16 Endolls 2,600 10,000 26,000 C#*D#*E#*F#

17 1,650 10,000 16,500 C#*D#*E#*F#

19 INST. SANEJAMENT

20 Baixant 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

21 32,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#

22 PP2 9,600 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#

23 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

24 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

25 7,800 2,000 15,600 C#*D#*E#*F#

26 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

27 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

29 INST. CALEFACCIÓ

30 Muntant 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

31 PP 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

32 9,500 2,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,500

12 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds

2 PB
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Instal.lacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 PP1

6 Instal.lacions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

8 PP2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 Magatzems 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

13 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PB

3 Col.lector 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 PP1

6 Col.lectors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 PP2

9 Col.lectors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

11 Baixant general 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

14 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds

2 Planta Baixa façana posterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 façana principal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 PP1 façana posterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 PP2 façana posterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Pati interior magatzems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Magatzems PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 Magatzems PP1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 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 Uds

2 Planta Baixa façana posterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 façana posterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 PP2 façana posterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Pati interior magatzems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Magatzems PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Magatzems PP1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

8 0,000

10 0,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000
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16 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds

2 Cuina PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Bany PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Bany PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Bany PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds

2 Bany PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds

2 Bany PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Bany PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Bany PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000

6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds

2 Bany PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds

2 PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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21 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 T Longitud

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

3 PP2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Magatzems 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

22 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PB 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 PP2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Magatzems 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 01  FORJAT ZONA ANTERIOR

1 K43G5112 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 Alçada Amplada Longitud Uds,

2 Forjat anterior 0,200 0,120 4,500 15,000 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,620

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Forjat anterior 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 02  FORJAT MAGATZEM

1 K43G5112 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada Amplada Longitud Uds,

2 Forjat anterior 0,200 0,120 3,800 15,000 1,368 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,368

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Forjat anterior 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 03  MURS

1 K4F2B575 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 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada Amplada/Sup, Gruix Uds,

2 Recrescut mur central 1,700 9,740 0,140 2,000 4,636 C#*D#*E#*F#

3 Murs laterals 10,010 0,140 4,000 5,606 C#*D#*E#*F#

4 Recrescut façana posterior 0,940 9,740 0,140 2,000 2,564 C#*D#*E#*F#

5 Llinda 2,800 1,000 0,140 2,000 0,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,590

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 04  COBERTA POSTERIOR

1 K43G5112 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 Alçada Amplada Longitud Uds,

2 Coberta posterior 0,240 0,120 8,500 14,000 3,427 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,427

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Altell 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 78,000

3 K5Z3U002 m2 Enllatat amb llata de fusta de pi de forma trapezoïdal, de 25x40x60 mm de secció, col·locades cada 50 cm,
sobre suport i amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Coberta posterior 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

4 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Coberta posterior 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 05  COBERTA MAGATZEMS

1 K43PA131 m3 Encavallada de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, amb parells,
tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum de fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre suports de fusta o acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada Amplada Longitud Uds,

2 Coberta magatzems 0,200 0,120 13,000 16,000 4,992 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,992

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Altell 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 K5Z3U002 m2 Enllatat amb llata de fusta de pi de forma trapezoïdal, de 25x40x60 mm de secció, col·locades cada 50 cm,
sobre suport i amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Coberta posterior 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Coberta posterior 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 06  ALTELL

1 K43GA112 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de secció,
com a màxim, i llargària fins a 15 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 Alçada Amplada Longitud Uds,

2 Altell - Biga 1 0,280 0,160 5,300 5,000 1,187 C#*D#*E#*F#

3 Biga 2 0,280 0,160 4,300 7,000 1,348 C#*D#*E#*F#

4 Biga 3 0,280 0,160 1,200 6,000 0,323 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,858

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Altell 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 K43G5112 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 Alçada Amplada Longitud Uds,

2 Escala Altell 0,200 0,120 5,100 2,000 0,245 C#*D#*E#*F#

3 Graons de l'escala 0,040 0,800 0,300 14,000 0,134 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,379

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 07  PORXO

1 K43G5112 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
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1 T Alçada Amplada Longitud Uds,

2 Coberta 0,200 0,100 3,600 12,000 0,864 C#*D#*E#*F#

3 Jàssera 0,240 0,120 4,500 2,000 0,259 C#*D#*E#*F#

4 Pilars 0,200 0,120 2,200 3,000 0,158 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,281

2 K5Z3U002 m2 Enllatat amb llata de fusta de pi de forma trapezoïdal, de 25x40x60 mm de secció, col·locades cada 50 cm,
sobre suport i amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud

2 Coberta posterior 8,500 3,600 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

3 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Coberta posterior 30,600 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 08  DIPÒSIT D'AIGUA

1 K2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Alçada

2 Dipòsit 3,000 8,000 1,500 36,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Gruix

2 Dipòsit 3,000 8,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 4,800

3 K618561K m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica
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Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Uds

2 Mur costat llarg 8,000 1,500 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Mur costat curt 3,000 1,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Paret intermèdia 3,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

4 K81125E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Uds

2 IMPERMEABILITZACIÓ

3 Mur costat llarg 8,000 1,500 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

4 Mur costat curt 3,000 1,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 Paret intermèdia 3,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 37,500

5 K45917J3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/F/20/I de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Gruix

2 Coberta dipòsit 8,000 3,000 0,040 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

6 E4LF481K m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm
d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum < 5 m, de moment flector últim 32,5 kNm per m d'amplària de sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud

2 Coberta dipòsit 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud

2 Coberta dipòsit 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

Capítol 02  ESTRUCTURES
Titol 3 09  ESCALA ACCÉS A TERRASSA

1 K43G5112 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 Alçada Amplada Longitud Uds,

2 Escala Altell 0,200 0,120 5,100 2,000 0,245 C#*D#*E#*F#

3 Graons de l'escala 0,040 0,800 0,300 14,000 0,134 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,379

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 01  PLANTA BAIXA

1 K614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada Amplada Uds,

2 Acabat interior façana principal 2,700 10,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 Acabat interior façana posterior 2,700 10,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 02  PLANTA PIS 1

1 K614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada Amplada Uds,

2 Acabat interior façana principal 2,700 10,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 Acabat interior façana posterior 2,700 10,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Mitgeres 2,700 11,220 2,000 60,588 C#*D#*E#*F#

5 0,000

6 0,000

7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 114,588

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 03  PLANTA PIS 2
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 K612LM1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada Amplada Uds,

2 Habitació 5 3,140 2,950 1,000 9,263 C#*D#*E#*F#

3 Habitació 6 3,140 4,010 1,000 12,591 C#*D#*E#*F#

4 Bany 3,650 2,360 1,000 8,614 C#*D#*E#*F#

5 Separador bany 1,000 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

7 Despatx 3,050 1,780 1,000 5,429 C#*D#*E#*F#

8 2,150 3,300 1,000 7,095 C#*D#*E#*F#

9 Obertura mur mestre 1,000 0,700 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

10 4,780 3,090 1,000 14,770 C#*D#*E#*F#

11 Doble càmera 3,240 4,030 1,000 13,057 C#*D#*E#*F#

12 3,240 4,860 1,000 15,746 C#*D#*E#*F#

13 5,220 6,900 1,000 36,018 C#*D#*E#*F#

14 5,220 6,570 1,000 34,295 C#*D#*E#*F#

15 4,330 9,060 1,000 39,230 C#*D#*E#*F#

16 Finstres façana principal 2,830 1,820 3,000 15,452 C#*D#*E#*F#

17 Bany altell 2,610 1,000 1,000 2,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,870

2 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un
moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds

2 Finstres façana posterior 3,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

3 1,470 1,000 1,470 C#*D#*E#*F#

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

5 Paret mestre 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Finestres altell 2,900 6,000 17,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,470

3 E4E75GCF m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 200x200x150 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Uds,

2 Finestres altell 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 KAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 T Superficie

2 Bany PP2 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,600

5 KAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ud,

2 Bany PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ud,

2 Bany PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 04  MAGATZEM POSTERIOR

1 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un
moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds

2 Entrada magatzem est 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Accés costat oest des de pati interior 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 E4435111BQYF 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 ref. HEB-200 de la serie PERFILS de CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Kg/m Longitud Uds

2 Entrada magatzem sud 61,300 5,000 1,000 306,500 C#*D#*E#*F#

3 Obertura entre magatzem est-oest 61,300 6,000 1,000 367,800 C#*D#*E#*F#

4 Obertura magatzem oest entre estance 61,300 5,000 1,000 306,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 980,800

3 K4C71010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

2 Entrada magatzem est 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Accés costat oest des de pati interior 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Entrada magatzem sud 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 Obertura entre magatzem est-oest 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Obertura magatzem oest entre estance 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 0,000

9 0,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 01  FAÇANA PRINCIPAL

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Solapaments

2 Façana 10,340 8,800 1,200 109,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,190

2 K7C28474 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
200 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa,
col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada

2 Aïllament interior de façana 10,340 8,800 90,992 C#*D#*E#*F#

3 0,000

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 90,992

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 02  FAÇANA POSTERIOR

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Solapaments

2 Façana posterior 10,340 9,900 1,200 122,839 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,839

2 K7C285E4 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >=
200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa i
encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Amplada Alçada

2 Aïllament interior de façana posterior 10,340 9,900 102,366 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 102,366

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 03  PARETS MITGERES

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea Ud, Solapaments

2 Façana 86,000 2,000 1,200 206,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,400

2 K7C285E4 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >=
200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa i
encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea Ud,

2 Aïllament interior de mitgera 86,000 2,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 04  FORJAT ANTERIOR PP2

1 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú
EPDM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Solapaments

2 Bany Forjat anterior 6,800 1,200 8,160 C#*D#*E#*F#

3 Bany Altell 4,700 1,200 5,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

2 K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Forjat anterior 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000
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3 K7C2R421 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant, de gruix 40 mm, amb cara llisa , amb
cantell preparat amb encaix, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Forjat anterior 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 05  FORJAT POSTERIOR PP2

1 K7C2R421 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant, de gruix 40 mm, amb cara llisa , amb
cantell preparat amb encaix, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Forjat anterior 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 06  ALTELL

1 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú
EPDM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Solapaments

2 Bany altell 4,700 1,200 5,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,640

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 07  COBERTA ANTERIOR

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Coberta anterior 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

4 0,000

5 0,000

Euro



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 K7C9P841HPTP m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W ref. VD135606 de la serie
Edificació Tècnica de ROCKWOOL , col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Coberta anterior 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 08  COBERTA POSTERIOR

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Solapaments

2 Coberta posterior 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 K7C9P841HPTP m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W ref. VD135606 de la serie
Edificació Tècnica de ROCKWOOL , col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Solapaments

2 Coberta posterior 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 09  MAGATZEMS

1 K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Magatzem costat est 38,110 38,110 C#*D#*E#*F#

3 Magatzem costat est 60,030 60,030 C#*D#*E#*F#

4 Pati interior 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 109,140
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Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 05  REVESTIMENTS
Titol 3 01  REVESTIMENTS EXTERIORS

1 K81136T2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada

2 Façana posterior 10,340 9,900 102,366 C#*D#*E#*F#

3 Mitgeres

5 T Àrea Ud,

6 Aïllament interior de mitgera 86,000 2,000 172,000 C#*D#*E#*F#

8 T Longitud Alçada

9 Magatzem zona exterior 17,000 3,000 51,000 C#*D#*E#*F#

10 Pati exterior 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,366

2 K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada

2 Façana posterior 10,340 9,900 102,366 C#*D#*E#*F#

3 Mitgeres 0,000

4 0,000

5 T Àrea Ud,

6 Aïllament interior de mitgera 86,000 2,000 172,000 C#*D#*E#*F#

7 0,000

8 T Longitud Alçada

9 Magatzem zona exterior 17,000 3,000 51,000 C#*D#*E#*F#

10 Pati exterior 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

11 0,000

12 0,000

13 0,000

TOTAL AMIDAMENT 346,366

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 05  REVESTIMENTS
Titol 3 02  REVESTIMENTS INTERIORS

1 K81136T2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Alçada

2 PB

3 Bany 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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5 PP1

6 Bany 11,500 2,600 29,900 C#*D#*E#*F#

7 Cuina 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

9 PP2

10 Bany 1 10,500 2,500 26,250 C#*D#*E#*F#

11 Bany 2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 Cuina 6,800 2,500 17,000 C#*D#*E#*F#

14 MAGATZEM

15 Pati interior 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

16 Magatzem oest 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#

17 Magatzem est 34,000 3,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,150

2 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada Amplada Uds,

2 PB

3 Acabat interior façana principal 2,700 10,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Acabat interior façana posterior 2,700 10,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

5 Zona passadís repicada 2,700 5,000 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#

7 PP1

8 Acabat interior façana principal 2,700 10,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

9 Acabat interior façana posterior 2,700 10,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

10 Mitgeres 2,700 11,220 2,000 60,588 C#*D#*E#*F#

12 PP2 (Veure detall divisòries 1.3.3) 220,100 220,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,688

3 K8261235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Alçada

2 PB

3 Bany 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 PP1

6 Bany 11,500 2,600 29,900 C#*D#*E#*F#

7 Cuina 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

9 PP2

10 Bany 1 10,500 2,500 26,250 C#*D#*E#*F#

11 Bany 2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 Cuina 6,800 2,500 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,150

4 K84133BB m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu alt, de 60x60 cm sistema desmuntable amb entramat ocult i
suspensió autoanivelladora de platina

Euro



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

AMIDAMENTS Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Fals sostre PP2 zona anterior 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

5 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 MAGATZEM

3 Pati interior 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Magatzem oest 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#

5 Magatzem est 34,000 3,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

6 K898J720 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Superficie enguixat 415,688 415,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,688

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 06  PAVIMENTS
Titol 3 01  PLANTA PIS 2

1 K9DB1233 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, 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 C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 PP2

3 Sala Menjador Cuina 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

4 Bany 1 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

5 Bany 2 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

7 PP1

8 Bany 1 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#

9 Cuina 8,870 8,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,460

2 K9QG895E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta d'acer envernissat, de
llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a
pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 PP2 0,000

3 H5 14,160 14,160 C#*D#*E#*F#

4 H6 14,460 14,460 C#*D#*E#*F#

5 Altell 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,820

3 K9M21100 m2 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Coeficient grui

2 Zones de terra radiant

4 PP2

5 Forjat anterior 39,000 0,500 19,500 C#*D#*E#*F#

6 Forjat posterior 72,000 0,500 36,000 C#*D#*E#*F#

7 Altell 34,000 0,500 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,500

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 06  PAVIMENTS
Titol 3 02  MAGATZEMS

1 K9EY201J m2 Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Coberta posterior 30,600 30,600 C#*D#*E#*F#

3 Magatzem costat est 60,030 60,030 C#*D#*E#*F#

4 Pati interior 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 Porxo 30,600 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,230

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT

1 KD111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds,

2 PP2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 PP1 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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6 PB 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 KD111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds

2 PP2

3 Sanejament 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 7,200 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

5 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Baixant 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 PP1

9 Bany 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,200

3 KD111E61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds

2 PP2

3 Ventilació 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

4 Pluvial 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Pluvial magatzem 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

6 Pluvial col.lector 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,500

4 KD111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds

2 PP2

3 Bany 9,500 1,000 9,500 C#*D#*E#*F#

4 Cuina 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

5 Traster 7,700 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#

6 1,600 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

8 PP1 C#*D#*E#*F#

9 Bany 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Cuina 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

5 KD15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds
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2 PP2

3 Ventilació 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

5 Pluvial 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

6 Pluvial magatzem 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

7 Pluvial col.lector 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,500

6 KD15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds

2 PB

3 Col.lector 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 KD3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb
5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 K2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Alçada

2 Col.lector PB 0,500 25,000 0,400 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 K2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Longitud Alçada

2 Col.lector PB 0,800 25,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

3 -0,012 25,000 -0,300 C#*D#*E#*F#

4 0,000

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 7,700

10 EDE81A51 u Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 600 l/d, amb dipòsits verticals de
polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i aigua clara, equip de desinfecció amb raigs
ultraviolats, unitat de control de funcionament automàtic, grup de pressió simple, bomba d'absorció de
sediments, d'inmersió i d'aire, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

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

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
Titol 3 02  ELECTRICITAT

1 EG111492 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A, segons esquema unesa número 7 i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EG482165 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EG416F19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, unipolar (1P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds,

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

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EG416F1B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, unipolar (1P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds,
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2 PB 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 EG416F1C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, unipolar (1P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EG416F1D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, unipolar (1P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 2,5 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 T Longitud Uts,

2 C1 enllumenat 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

3 C2 Pressa de corrent 56,000 2,000 112,000 C#*D#*E#*F#

4 C5 Pressa de corrent 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 C7 Pressa de corrent 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,000

9 EG315144 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 4 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 T Longitud Uts,

2 C4 Pressa de corrent 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

10 EG315154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 6 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 T Longitud Uts,

2 C3 AC 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 C8 AC 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 160,000

11 EG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 C1 enllumenat 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 C2 Pressa de corrent 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C3 Pressa de corrent 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C4 Pressa de corrent 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 C5 Pressa de corrent 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 C7 Pressa de corrent 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

8 C8 Pressa de corrent 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

12 EG612041 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu econòmic, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 C1 enllumenat 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 EG613041 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu econòmic, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 C1 enllumenat 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 EG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 C2 Pressa de corrent 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 C3 Pressa de corrent 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C4 Pressa de corrent 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C5 Pressa de corrent 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 C7 Pressa de corrent 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 C8 Pressa de corrent 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

15 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 C1 enllumenat 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

16 EG6412A1 u Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu econòmic, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 C1 enllumenat 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
Titol 3 03  GAS

1 KF5282B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds,

2 PP2 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 KF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Uds,

2 Connexió escomesa 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
Titol 3 04  ACS

1 KEA1X512 u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de
capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KJAB1321 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Uts,

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

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KJ534226 u Bateria columna de polipropilè per a comptadors d'aigua amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació
horitzontal, per a 2 comptadors amb connexió pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal
principal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds, Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 KF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

5 EE618880 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, autoadhesiva, de 16 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, muntat exteriorment, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Perímetre

2 PP1 39,000 0,050 1,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,950

6 KJ23513G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 KN312724 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4´´, de 25
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds, Uds,

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

3 0,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 KNF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar,
de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds, Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 KNF51627 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar,
de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds, Uds,

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

3 0,000

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 KNX12225 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i
mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds, Uds,

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

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 KJ723103 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 3/4´´, fixat
i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds, Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 KFB16452 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 T Longitud Uts,

2 PP2 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Magatzem 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

13 KJ14BA1Q 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 KJ13B813 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat
amb suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

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

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 KJ12L9AQ u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1000x900 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 KJ11J523 u Banyera de planxa d'acer esmaltat mat, de llargària 1,5 m, de color suau, preu mitjà, per a revestir, col·locada
sobre suports regulables

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 KJ21C13K u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ i dues sortides de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 KJ22A13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 KJ5Z1RG5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre
15mm, per a bateries, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uds, Uds,

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
Titol 3 05  CALEFACCIÓ

1 KE9132BA u Conjunt de col·lectors per a terra radiant de plàstic, amb element impulsor amb detentor, element de retorn amb
vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i
elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2

3 Zona anterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EE9ZU0M1 u Armari metàl·lic per a col·lectors de terra radiant d'1' 1/4, amb tapa i pany de seguretat, per a un distribuidor de
fins a 3 sortides i de dimensions 600x400x110 mm, col·locat encastat en parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KE228N5A u Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini per a calefacció i
aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules,
vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

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

3 0,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1

3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 KEUBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1

3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 KE39C466 u Radiador de tub d'acer, de 6 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb muntants de tub
d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm, rosques
autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb
cargols, sense valvuleria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 KE39C468 u Radiador de tub d'acer, de 8 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb muntants de tub
d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm, rosques
autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb
cargols, sense valvuleria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1

3 Sala d'estar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 KE39C467 u Radiador de tub d'acer, de 7 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb muntants de tub
d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm, rosques
autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb
cargols, sense valvuleria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,
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2 PP1

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

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 KE39C463 u Radiador de tub d'acer, de 3 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb muntants de tub
d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm, rosques
autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb
cargols, sense valvuleria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1

3 Passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 KE39C464 u Radiador de tub d'acer, de 4 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb muntants de tub
d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm, rosques
autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb
cargols, sense valvuleria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 KE39C465 u Radiador de tub d'acer, de 5 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb muntants de tub
d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm, rosques
autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb
cargols, sense valvuleria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1 0,000

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

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 KEV26MC0 u Termòstat de conducte amb tija, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 KF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 KF5242B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PP1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

15 KF5233B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PP1 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

16 KF5223B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PP1 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

17 KNE16200 u Filtre colador de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EE618880 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, autoadhesiva, de 16 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, muntat exteriorment, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Perímetre

2 PP1 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,050

19 EE618270 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 15
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, muntat exteriorment, adherit
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Perímetre

2 PP1 11,000 0,047 0,517 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,517

20 EE618250 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 12
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, muntat exteriorment, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Perímetre

2 PP1 84,000 0,038 3,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,192

21 EE618640 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva,
de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment,
adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Perímetre

2 PP1 132,000 0,031 4,092 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,092

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 08  MANYERIA

1 KB11U003 m Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles tornejades a 12 cm de separació, amb
passamà i travesser inferior motllurats, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PP1

3 Terrassa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 KB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20 mm cada 150 cm i
faixa de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, de 110 cm d'alçària i 2 mm de gruix, ancorada a l'obra amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PP2 0,000

3 Sala Menjador Cuina 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

4 0,000

5 PP1 0,000

6 Terrassa 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
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7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5,800

3 K894ABJ0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Alçada Uts

2 PP2

3 Sala Menjador Cuina 3,500 1,100 2,000 7,700 C#*D#*E#*F#

5 PP1

6 Terrassa 2,300 1,100 2,000 5,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,760

4 KAFATL04 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre l'obra, amb cinc fulles replegables, per a un buit d'obra aproximat
de 300x230 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 Garatge posterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 09  FUSTERIA

1 KA1D37E5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 Façana posterior 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 PP2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 PP1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

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

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

7 Façana principal

8 PP1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 KAN31410 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, per a un buit d'obra aproximat de
75x90 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 Façana posterior 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 PP2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 PP1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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5 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Façana principal

8 PP1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 KANA5166 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KANA5176 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 KANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KAQAEN86 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta
massissa, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 Portes Planta Baixa i patis interiors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 KAQDC266 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 KAQDC276 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 PP1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 KAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K8AA1B21 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts, Alçada Amplada

2 9,000 0,750 0,900 6,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,075

11 K8AA2B21 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts, Alçada Amplada

2 23,000 2,100 0,800 38,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,640

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 10  VIDRIERIA

1 KC171123 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts, Alçada Amplada

2 PP2

3 Façana principal 3,000 0,750 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

4 Façana posterior 1,000 2,100 3,220 6,762 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,750 1,700 1,275 C#*D#*E#*F#

8 PP1

9 Façana principal 2,000 0,750 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#

10 Façana posterior 2,000 0,750 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

11 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
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12 1,000 0,750 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#

14 PB

15 Façana posterior 1,000 0,750 1,450 1,088 C#*D#*E#*F#

17 MAGATZEMS

18 Accés a Porxo 2,000 2,100 1,600 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,020

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 11  JARDINERIA

1 KR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts,

2 Jardí 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 12  DIVERSOS
Titol 3 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum

2 Volum de residus 186,778 186,778 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,778

2 K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Llarg,/Sup, Gruix Volum

2 COBERTA

3 Coberta posterior 10,730 9,000 0,250 24,143 C#*D#*E#*F#

4 Coberta zona magatzems 4,200 11,900 0,150 7,497 C#*D#*E#*F#

5 Magatzem lateral 45,000 0,250 11,250 C#*D#*E#*F#

7 XEMENEIA

8 Coberta posterior 0,500 0,500 1,000 0,250 C#*D#*E#*F#

9 Magatzems 0,300 0,300 0,800 0,072 C#*D#*E#*F#

11 BIGA LAMINADA:

12 Biga perfil laminat 6,300 0,006 0,038 C#*D#*E#*F#

14 SOSTRES:

15 Forjat anterior PP1 10,030 4,000 0,200 8,024 C#*D#*E#*F#
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16 Paviment coberta magatzem 5,900 11,740 0,100 6,927 C#*D#*E#*F#

17 Sostre caixa escala 2,000 3,500 0,050 0,350 C#*D#*E#*F#

18 Forjat magatzem est 38,110 0,100 3,811 C#*D#*E#*F#

19 Magatzem lateral 45,000 0,100 4,500 C#*D#*E#*F#

21 MUR DE MAÇONERIA

22 Repicat de mur de càrrega PP2 10,000 0,200 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

23 Porta accés a dormitoris PP2 1,200 0,200 0,500 0,120 C#*D#*E#*F#

24 Mur central magatzems PP2 10,000 3,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

25 Mus magatzem oest 5,440 3,000 0,500 8,160 C#*D#*E#*F#

26 Obertura magatzem 3,000 2,200 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#

27 Obertura entre magatzems 2,000 2,200 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#

28 Magatzem lateral 21,330 3,500 0,300 22,397 C#*D#*E#*F#

30 REPICAT D'ARREBOSSAT

31 Paret mestra PP2 nord 9,710 4,840 0,020 0,940 C#*D#*E#*F#

32 Paret mestra PP2 sud 9,710 3,910 0,020 0,759 C#*D#*E#*F#

33 Façana nord 10,340 10,000 0,020 2,068 C#*D#*E#*F#

34 Magatzem costat est 27,740 6,000 0,020 3,329 C#*D#*E#*F#

35 Passadís PB 3,000 2,500 0,040 0,300 C#*D#*E#*F#

36 Pati interior PB 7,000 3,000 0,020 0,420 C#*D#*E#*F#

37 Pati interior 2 PB 9,000 3,000 0,020 0,540 C#*D#*E#*F#

38 Façana interior magatzems 9,500 3,000 0,020 0,570 C#*D#*E#*F#

39 Magatzem costat oest 1 22,780 3,500 0,020 1,595 C#*D#*E#*F#

40 Magatzem costat oest 2 20,700 3,500 0,020 1,449 C#*D#*E#*F#

41 Façana posterior magatzems 10,110 9,000 0,020 1,820 C#*D#*E#*F#

42 Façana posterior magatzems 2 8,000 4,000 0,020 0,640 C#*D#*E#*F#

43 Mur vei del pati 16,330 3,000 0,020 0,980 C#*D#*E#*F#

45 PAVIMENT CERÀMIC

46 Paviment PP2 55,440 0,050 2,772 C#*D#*E#*F#

48 PAREDAT CERÀMIC

50 Rebaix alçada caixa escala PP2 10,060 0,360 0,090 0,326 C#*D#*E#*F#

51 Paret sobre biga metàl.lica PP2 6,280 0,090 0,565 C#*D#*E#*F#

52 Paret interior PB 3,000 3,000 0,090 0,810 C#*D#*E#*F#

54 Envans PP1 10,000 2,500 0,090 2,250 C#*D#*E#*F#

55 Parets laterals magatzems 11,600 1,000 0,090 1,044 C#*D#*E#*F#

56 10,740 1,000 0,090 0,967 C#*D#*E#*F#

58 SOLERA DE FORMIGÓ

59 Magatzem est 38,110 0,150 5,717 C#*D#*E#*F#

60 Pati interior 10,900 0,150 1,635 C#*D#*E#*F#

61 Magatzem oest 1 31,740 0,150 4,761 C#*D#*E#*F#

62 Magatzem oest 2 26,700 0,150 4,005 C#*D#*E#*F#

63 Zona magatzem lateral i pati 110,000 0,150 16,500 C#*D#*E#*F#

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

65 ENRAJOLAT C#*D#*E#*F#

66 Bany  PB 5,000 3,000 0,010 0,150 C#*D#*E#*F#

67 Bany P1 11,800 3,000 0,010 0,354 C#*D#*E#*F#

68 Bany P2 8,800 2,500 0,010 0,220 C#*D#*E#*F#

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

70 REGATES C#*D#*E#*F#

71 Regates 371,500 0,050 0,100 1,858 C#*D#*E#*F#
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72 C#*D#*E#*F#

73 OBERTURES C#*D#*E#*F#

74 Obertura de forats per a pas d'instal.lac 18,000 0,040 0,720 C#*D#*E#*F#

76 INSTAL.LACIONS EVAQÜACIÓ

77 PB

78 Col.lector 10,000 0,030 0,300 C#*D#*E#*F#

80 PP1

81 Col.lectors 5,000 0,007 0,035 C#*D#*E#*F#

83 PP2

84 Col.lectors 5,000 0,007 0,035 C#*D#*E#*F#

86 Baixant general 10,000 0,030 0,300 C#*D#*E#*F#

88 FINESTRES

89 Arencada de portes 2,100 0,700 0,040 20,000 1,176 C#*D#*E#*F#

91 PORTES

92 Arencada de portes 0,800 0,800 0,040 17,000 0,435 C#*D#*E#*F#

94 ELEMENTS DE SANEJAMENT

95 Total unitats 0,800 0,800 0,800 9,000 4,608 C#*D#*E#*F#

97 INSTAL.LACIONS

98 Aigua 30,000 0,001 0,030 C#*D#*E#*F#

99 Electricitat 108,000 0,007 0,756 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,778

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 12  DIVERSOS
Titol 3 02  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada per les mesures de Seguretat i salut, incloent mesures col.lectives i individuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA LA GORNAL
Capítol 12  DIVERSOS
Titol 3 03  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA000CQ pa Partida alçada les mesures de Control de Qualitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Pau Kuipers Ivern                                                                                            Projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

K81136T2 m2 Arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W1, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat

24,36 682,516 8,221 16.626,09 8,22

K43G5112 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

1.215,53 8,454 5,082 10.276,09 13,30

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter
de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

12,05 770,462 4,593 9.284,07 17,89

K43PA131 m3 Encavallada de fusta laminada
GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant,
amb parells, tornapuntes,
tirant i monjo, per a una llum
de fins a 15 m, treballada al
taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2,
col·locada sobre suports de
fusta o acer

1.759,82 4,992 4,344 8.785,02 22,23

K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

160,72 52,177 4,145 8.385,89 26,37

K612LM1V m2 Paret divisòria recolzada de
gruix 11,5 cm, de totxana, LD,
de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

38,01 216,870 4,076 8.243,23 30,45

K52239CK m2 Teulada de teula romana de
ceràmica color envellit, de 12
peces/m2, com a màxim,
col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

33,05 238,600 3,907 7.885,73 34,34

K214AE10 m2 Enderroc complert de paviment,
entrebigat, bigueta de fusta,
cel ras i instal·l.lacions
interior de cel ras, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

36,50 199,496 3,608 7.281,60 37,94

K5Z3U002 m2 Enllatat amb llata de fusta de
pi de forma trapezoïdal, de
25x40x60 mm de secció,
col·locades cada 50 cm, sobre
suport i amb fixacions
mecàniques

27,72 238,600 3,279 6.613,99 41,21
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

31,76 186,778 2,9310 5.932,07 44,14

K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de
conglomerat de fusta de 25 mm
de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques

18,56 319,000 2,9311 5.920,64 47,07

EDE81A51 u Equip de reciclatge d'aigües
grises amb capacitat per al
tractament de fins a 600 l/d,
amb dipòsits verticals de
polietilè per als processos de
captació i prefiltratge,
reciclatge i aigua clara, equip
de desinfecció amb raigs
ultraviolats, unitat de control
de funcionament automàtic, grup
de pressió simple, bomba
d'absorció de sediments,
d'inmersió i d'aire, col·locat

5.198,06 1,000 2,5712 5.198,06 49,64

K43GA112 m3 Biga de fusta laminada GL24h,
amb gruix de laminat 33/45 mm,
de secció constant, de 20x100
cm de secció, com a màxim, i
llargària fins a 15 m,
treballada al taller i amb
tractament
insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1,
muntada sobre suports

1.444,39 2,858 2,0413 4.128,07 51,68

K898J720 m2 Pintat de parament vertical de
guix, amb pintura acrílica amb
dues capes

9,10 415,688 1,8714 3.782,76 53,55

K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

20,09 186,778 1,8515 3.752,37 55,40

K4F2B575 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 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor
aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la
paret de 6 N/mm2

273,20 13,590 1,8416 3.712,79 57,24

K8261235 m2 Enrajolat de parament vertical
interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de ceràmica
vidriada, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu
alt, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

28,24 120,150 1,6817 3.393,04 58,92
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

KAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna
incolora trempada de 10 mm de
gruix, amb dues fulles batents,
col·locat amb fixacions
mecàniques

194,84 16,600 1,6018 3.234,34 60,52

K9DB1233 m2 Paviment interior, de rajola de
gres extruït esmaltat, 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 C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

38,36 82,460 1,5619 3.163,17 62,08

KY011111 m Obertura de regata en paret de
maó massís, amb mitjans manuals
i tapada amb guix B1

7,75 371,500 1,4220 2.879,13 63,50

K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre
parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

6,88 415,688 1,4121 2.859,93 64,92

K7C285E4 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 50 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200
kPa, resistència tèrmica entre
1,613 i 1,471 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell
mitjamossa i encadellat,
col·locada amb fixacions
mecàniques

10,34 274,366 1,4022 2.836,94 66,32

K614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4
cm de gruix, de supermaó de
500x200x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

15,35 168,588 1,2823 2.587,83 67,60

K9M21100 m2 Paviment de morter
autoanivellant de 10 mm de
gruix sobre el paviment de
formigó

33,39 72,500 1,2024 2.420,78 68,79

42152221 m2 Enderroc de coberta invertida
formada per capa de formigó
lleuger de 15 cm d'alçària
mitjana, làmina
impermeabilitzant i aïllament
tèrmic amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

12,55 191,550 1,1925 2.403,95 69,98

K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó
lleugerament armat, de fins a
15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,66 217,450 1,1526 2.318,02 71,13

Euro
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K9QG895E m2 Parquet flotant de posts
multicapa, amb capa d'acabat de
gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta
d'acer envernissat, de
llargària > 1900 mm, d'amplària
de 180 a 200 mm, i de gruix
total 14 mm, amb 2 llistons per
post, amb unió a pressió,
col·locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm de
gruix

41,13 53,820 1,0927 2.213,62 72,22

K9EY201J m2 Col·locació de paviment de
rajola de tipus hidràulic sobre
suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:8, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165
l i beurada de color

16,19 132,230 1,0628 2.140,80 73,28

KE228N5A u Caldera estanca de condensació,
mural de 25 kW de potència
calorífica, de planxa d'alumini
per a calefacció i aigua
calenta sanitària de 3 bar de
pressió, producció d'aigua
calenta sanitària , per a gas
natural, amb vàlvules, vas
d'expansió i conjunt
d'accessoris, col·locat

2.013,55 1,000 1,0029 2.013,55 74,27

KEA1X512 u Conjunt de 2 captadors solars
amb una superfície activa de
3,5 a 4 m2, amb acumulador
d'acer vitrificat de capacitat
300 l i suport metàl·lic, amb
circuit tancat, col·locat amb
fixacions mecàniques

1.754,84 1,000 0,8730 1.754,84 75,14

KE9132BA u Conjunt de col·lectors per a
terra radiant de plàstic, amb
element impulsor amb detentor,
element de retorn amb vàlvules
termostatitzables, amb deu
sortides per a tub de 16 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvules,
ràcors i elements de muntatge
necessaris, col·locat amb
fixacions murals i connectat

408,98 4,000 0,8131 1.635,92 75,95

E4435111BQYF 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 ref.
HEB-200 de la serie PERFILS de
CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

1,60 980,800 0,7832 1.569,28 76,73

KAQAEN86 u Fulla batent per a porta
d'entrada, de fusta per a
pintar, de 45 mm de gruix,
rebaixada amb plafons i de
fusta massissa, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm
d'alçària

237,67 6,000 0,7033 1.426,02 77,43

Euro
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K618561K m2 Paret de tancament per a
revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

36,64 37,500 0,6834 1.374,00 78,11

KAQDC276 u Fulla batent per a porta
interior, de 35 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 210 cm alçària
, per a pintar, de cares llises
i estructura interior de fusta,
col·locada

89,52 15,000 0,6635 1.342,80 78,77

K81125E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, remolinat i
lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R

34,81 37,500 0,6536 1.305,38 79,42

KD15E871 m Baixant de tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

23,43 53,500 0,6237 1.253,51 80,04

XPA000SS pa Partida alçada per les mesures
de Seguretat i salut, incloent
mesures col.lectives i
individuals

1.200,00 1,000 0,5938 1.200,00 80,63

K7C9P841HPTP m2 Aïllament amb placa rígida de
llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 36 a 40 kg/m3 de 60 mm
de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,034 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,765
m2.K/W ref. VD135606 de la
serie Edificació Tècnica de
ROCKWOOL , col·locada sense
adherir

10,42 111,000 0,5739 1.156,62 81,20

KJAB1321 u Acumulador per a aigua calenta
sanitària de 200 l de
capacitat, amb cubeta d'acer
inoxidable i aïllament de
poliuretà, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i
connectat

1.140,99 1,000 0,5640 1.140,99 81,77

KAFATL04 u Porta d'alumini lacat blanc,
col·locada sobre l'obra, amb
cinc fulles replegables, per a
un buit d'obra aproximat de
300x230 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà

1.113,89 1,000 0,5541 1.113,89 82,32

K898D620 m2 Pintat de parament vertical
exterior de ciment, amb pintura
a la calç amb acabat llis, amb
dues capes d'acabat

3,04 346,366 0,5242 1.052,95 82,84

XPA000CQ pa Partida alçada les mesures de
Control de Qualitat

1.045,22 1,000 0,5243 1.045,22 83,35

Euro
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KD111E61 m Desguàs d'aparell sanitari amb
tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 90 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

19,45 53,500 0,5144 1.040,58 83,87

K8989240 m2 Pintat de parament vertical
interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

4,68 216,000 0,5045 1.010,88 84,37

K7C2R421 m2 Aïllament amb plaques de
poliestirè expandit moldejat
per a terra radiant, de gruix
40 mm, amb cara llisa , amb
cantell preparat amb encaix,
col·locada sense adherir

8,84 111,000 0,4846 981,24 84,85

KA1D37E5 u Finestra de fusta de pi roig
per a pintar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un
buit d'obra aproximat de 75x90
cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

107,86 9,000 0,4847 970,74 85,33

KNX12225 u Grup de pressió d'aigua de
membrana, per a un cabal de 3
m3/h, com a màxim, pressió
màxima de 4 bar i mínima de 3
bar amb motor trifàsic i muntat
sobre bancada

477,48 2,000 0,4748 954,96 85,81

KC171123 m2 Vidre aïllant de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora de
4 mm de gruix cada una i cambra
d'aire de 8 mm, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini

35,91 26,020 0,4649 934,38 86,27

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

9,56 96,570 0,4650 923,21 86,72

Euro
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EG315134 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,04 452,000 0,4651 922,08 87,18

KF5223B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
8 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

6,90 132,000 0,4552 910,80 87,63

KJ14BA1Q 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

222,51 4,000 0,4453 890,04 88,07

K7C28474 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200
kPa, resistència tèrmica entre
1,29 i 1,176 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada amb
fixacions mecàniques

9,63 90,992 0,4354 876,25 88,50

KD111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb
tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

23,45 35,200 0,4155 825,44 88,91

E4LF481K m2 Bigueta i revoltó per a sostre
de 18+4 cm, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm
d'alçària, casades, intereixos
0,82 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 32,5 kNm per m
d'amplària de sostre

32,67 24,000 0,3956 784,08 89,30

K84133BB m2 Cel ras de plaques d'escaiola
de cara vista, preu alt, de
60x60 cm sistema desmuntable
amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de platina

18,98 39,000 0,3757 740,22 89,66

KB11U003 m Barana de fusta de melis per a
envernissar, amb muntants i
brèndoles tornejades a 12 cm de
separació, amb passamà i
travesser inferior motllurats,
de 90 cm d'alçària i ancorada
amb cargols

141,50 5,000 0,3558 707,50 90,01

K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat
amb vel de polietilè de 100 µm
i 96 g/m2, col·locada no
adherida

1,27 549,429 0,3459 697,77 90,36

Euro
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EG315154 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,28 160,000 0,3460 684,80 90,70

K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en
parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

9,24 72,400 0,3361 668,98 91,03

E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm
d'amplària amb dues biguetes de
formigó pretesat de 18 cm de
cantell, amb un moment flector
màxim de 6,08 kNm, reblert amb
el mateix morter de la paret

20,43 31,470 0,3262 642,93 91,35

KD111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb
tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

15,15 39,600 0,3063 599,94 91,64

KF5233B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
10 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

6,99 84,000 0,2964 587,16 91,93

EG641171 u Polsador de tipus universal, 10
A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu econòmic, encastat

9,32 60,000 0,2865 559,20 92,21

KY03U005 u Obertura de forat de finsa a
30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de
maó massís o pedra, amb mitjans
manuals

29,17 18,000 0,2666 525,06 92,47

KB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó
de diàmetre 50 mm, muntants de
tub rectangular de 60x20 mm
cada 150 cm i faixa de xapa
d'acer perforada de 70 cm
d'amplària, de 110 cm d'alçària
i 2 mm de gruix, ancorada a
l'obra amb morter de ciment 1:6
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

89,19 5,800 0,2667 517,30 92,72

KJ13B813 u Lavabo mural de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària
75 a 100 cm, de color blanc i
preu mitjà, col·locat amb
suports murals

124,89 4,000 0,2568 499,56 92,97

K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica
de 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7,03 66,242 0,2369 465,68 93,20
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KJ23513G u Aixeta monocomandament per a
lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues entrades
de maniguets

91,43 5,000 0,2370 457,15 93,43

KE39C468 u Radiador de tub d'acer, de 8
elements amb 4 columnes i de
450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer
cilíndrics de 25 mm de diàmetre
i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4
i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport
per a muntar amb cargols, sense
valvuleria

114,11 4,000 0,2371 456,44 93,65

KFB16452 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

7,95 55,000 0,2272 437,25 93,87

K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

85,34 4,800 0,2073 409,63 94,07

K2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb
graves per a drenatge, en
tongades de 25 cm com a màxim

48,45 7,700 0,1874 373,07 94,26

KJ22A13C u Aixeta monocomandament
temporitzada, mural, muntada
superficialment, per a dutxa,
de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

370,84 1,000 0,1875 370,84 94,44

K8AA2B21 m2 Envernissat de portes cegues de
fusta, al vernís sintètic, amb
dues capes, amb la superfície
mat

9,57 38,640 0,1876 369,78 94,62

KF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

9,13 40,000 0,1877 365,20 94,80

EG482165 u Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat
nominal 63 A, bipolar (1P+N),
PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria
15 kA, muntat en perfil DIN

180,61 2,000 0,1878 361,22 94,98

Euro
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KF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

11,75 30,000 0,1779 352,50 95,15

KD111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb
tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

26,44 13,000 0,1780 343,72 95,32

K763210L m2 Membrana de densitat
superficial 1,15 kg/m2 i gruix
1 mm, d'una làmina d'etilè
propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida i segellat amb
cordó de 10x6 mm de massilla
per a segellats, d'aplicació
amb pistola, de cautxú EPDM

17,23 19,440 0,1781 334,95 95,49

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

6,03 55,440 0,1782 334,30 95,66

EG635A51 u Presa de corrent de tipus
modular d'1 mòdul estret,
bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu econòmic,
muntada sobre caixa o bastidor

8,42 37,000 0,1583 311,54 95,81

KEUBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de
diàmetre nominal, de PN 16 bar,
preu alt i muntada roscada

27,28 11,000 0,1584 300,08 95,96

41643D11 u Cala d'inspecció inferior en
sostre, amb regata de 40 cm de
llargària sobre l'aleta de la
bigueta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició
dels elements enderrocats

37,24 8,000 0,1585 297,92 96,10

K2221423 m3 Excavació de rases i pous de
fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega amb les
terres deixades a la vora

7,26 41,000 0,1586 297,66 96,25

KD15E971 m Baixant de tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

29,13 10,000 0,1487 291,30 96,40

KF5282B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
18 mm de diàmetre nominal, de
0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

9,57 30,000 0,1488 287,10 96,54
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EG416F1B u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba D, unipolar (1P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil
DIN

23,16 12,000 0,1489 277,92 96,67

K894ABJ0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil
d'acer a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

20,90 12,760 0,1390 266,68 96,81

EG42129H u Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma residencial,
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

41,18 6,000 0,1291 247,08 96,93

EG6412A1 u Polsador doble de tipus
universal, 10 A 250 V, amb 2
contactes NA, amb tecla, preu
econòmic, encastat

12,07 20,000 0,1292 241,40 97,05

KJ534226 u Bateria columna de polipropilè
per a comptadors d'aigua amb
tubs de diàmetre 75 mm, amb
alimentació horitzontal, per a
2 comptadors amb connexió
pletina, connectada a les
derivacions individuals i al
ramal principal

116,56 2,000 0,1293 233,12 97,16

K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de
distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada
unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

227,86 1,000 0,1194 227,86 97,28

K4C71010 m Muntatge i desmuntatge
d'apuntalament de llinda amb
puntal metàl·lic telescòpic i
tauló

10,07 21,000 0,1095 211,47 97,38

KR2B1105 m2 Anivellament i repassada del
terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12
%

1,97 105,000 0,1096 206,85 97,48

EG315144 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,55 80,000 0,1097 204,00 97,58

Euro



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

KAMW1001 u Tancaportes per a porta de
vidre, encastat al paviment

202,27 1,000 0,1098 202,27 97,68

EE9ZU0M1 u Armari metàl·lic per a
col·lectors de terra radiant
d'1' 1/4, amb tapa i pany de
seguretat, per a un
distribuidor de fins a 3
sortides i de dimensions
600x400x110 mm, col·locat
encastat en parament vertical

200,08 1,000 0,1099 200,08 97,78

KE39C466 u Radiador de tub d'acer, de 6
elements amb 4 columnes i de
450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer
cilíndrics de 25 mm de diàmetre
i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4
i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport
per a muntar amb cargols, sense
valvuleria

94,36 2,000 0,09100 188,72 97,88

K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè
de 100 µm i 96 g/m2, col·locada
no adherida

1,27 148,140 0,09101 188,14 97,97

KEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de
llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat

16,69 11,000 0,09102 183,59 98,06

KJ11J523 u Banyera de planxa d'acer
esmaltat mat, de llargària 1,5
m, de color suau, preu mitjà,
per a revestir, col·locada
sobre suports regulables

174,13 1,000 0,09103 174,13 98,15

KANA5176 u Bastiment de base de 3/4 per a
porta de fusta per a una llum
de bastiment de 70 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

30,66 5,000 0,08104 153,30 98,22

KE39C464 u Radiador de tub d'acer, de 4
elements amb 4 columnes i de
450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer
cilíndrics de 25 mm de diàmetre
i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4
i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport
per a muntar amb cargols, sense
valvuleria

74,62 2,000 0,07105 149,24 98,30

EG111492 u Caixa general de protecció de
polièster reforçat, de 100 A,
segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment

142,86 1,000 0,07106 142,86 98,37

KAN31410 u Bastiment de base per a
finestra, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm, per a un
buit d'obra aproximat de 75x90
cm

15,77 9,000 0,07107 141,93 98,44

Euro



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

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

4,64 30,000 0,07108 139,20 98,50

EG611041 u Caixa de mecanismes, per a un
element, preu econòmic,
encastada

1,40 97,000 0,07109 135,80 98,57

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre,
col·locat

132,36 1,000 0,07110 132,36 98,64

41665312 u Cala d'inspecció en paret
d'obra ceràmica de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició
d'elements enderrocats, no
inclou pintura

18,72 7,000 0,06111 131,04 98,70

KJ12L9AQ u Plat de dutxa rectangular de
material acrílic, de 1000x900
mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment

127,29 1,000 0,06112 127,29 98,76

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment
de finestra amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o
contenidor

6,03 20,000 0,06113 120,60 98,82

K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i
accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

0,98 108,000 0,05114 105,84 98,88

K45917J3 m3 Formigó per a sostres amb
elements resistents
industrialitzats, HA-25/F/20/I
de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

109,75 0,960 0,05115 105,36 98,93

KE39C467 u Radiador de tub d'acer, de 7
elements amb 4 columnes i de
450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer
cilíndrics de 25 mm de diàmetre
i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4
i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport
per a muntar amb cargols, sense
valvuleria

104,23 1,000 0,05116 104,23 98,98

EG416F1D u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba D, unipolar (1P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil
DIN

23,85 4,000 0,05117 95,40 99,03

Euro



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EE618640 m2 Aïllament tèrmic amb planxa
d'escuma elastomèrica per a
aïllament tèrmic d'equips i
conductes, autoadhesiva, de 10
mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, muntat
exteriorment, adherit

23,14 4,092 0,05118 94,69 99,07

KAQDC286 u Fulla batent per a porta
interior, de 35 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 210 cm alçària
, per a pintar, de cares llises
i estructura interior de fusta,
col·locada

93,66 1,000 0,05119 93,66 99,12

KJ21C13K u Aixeta monocomandament per a
banyera/dutxa mural, encastada,
de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2´´ i
dues sortides de 1/2´´ per a
banyera i de 1/2´´ per a dutxa

92,98 1,000 0,05120 92,98 99,17

EE618880 m2 Aïllament tèrmic amb planxa
d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a
aïllament tèrmic d'equips i
conductes, autoadhesiva, de 16
mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, muntat
exteriorment, adherit

45,01 2,000 0,04121 90,02 99,21

KAQDC266 u Fulla batent per a porta
interior, de 35 mm de gruix, 60
cm d'amplària i 210 cm alçària
, per a pintar, de cares llises
i estructura interior de fusta,
col·locada

85,69 1,000 0,04122 85,69 99,25

KF5242B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
12 mm de diàmetre nominal, de
0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,75 11,000 0,04123 85,25 99,30

KE39C465 u Radiador de tub d'acer, de 5
elements amb 4 columnes i de
450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer
cilíndrics de 25 mm de diàmetre
i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4
i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport
per a muntar amb cargols, sense
valvuleria

84,49 1,000 0,04124 84,49 99,34

K21D1011 m Arrencada de baixant i
connexions als desguassos amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

2,81 30,000 0,04125 84,30 99,38

KEV26MC0 u Termòstat de conducte amb tija,
amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

39,78 2,000 0,04126 79,56 99,42

Euro



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4E75GCF m Llinda estructural de 15 cm
d'amplària, de peça U llisa de
morter de ciment, de
200x200x150 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locada amb morter ciment
1:3

13,25 6,000 0,04127 79,50 99,46

K2145A11 m Enderroc de biga de perfil
laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,40 6,800 0,04128 77,52 99,50

E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD
amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080, elaborada
a l'obra i manipulada a taller

3,12 24,000 0,04129 74,88 99,53

K8AA1B21 m2 Envernissat de finestres i
balconeres de fusta, al vernís
sintètic, amb dues capes, amb
la superfície mat

11,96 6,075 0,04130 72,66 99,57

EE618250 m2 Aïllament tèrmic amb planxa
d'escuma elastomèrica per a
aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 12 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, muntat
exteriorment, adherit

21,51 3,192 0,03131 68,66 99,60

K21A3011 u Arrencada de full i bastiment
de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4,02 17,000 0,03132 68,34 99,64

KE39C463 u Radiador de tub d'acer, de 3
elements amb 4 columnes i de
450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer
cilíndrics de 25 mm de diàmetre
i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4
i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport
per a muntar amb cargols, sense
valvuleria

64,75 1,000 0,03133 64,75 99,67

KNF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb
rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre
3/4´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

14,56 4,000 0,03134 58,24 99,70

KN312724 u Vàlvula d'esfera manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/4´´, de 25 bar de PN
i preu alt, muntada en pericó
de canalització soterrada

13,84 4,000 0,03135 55,36 99,72

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,98 4,000 0,03136 51,92 99,75

EG416F1C u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba D, unipolar (1P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil
DIN

23,57 2,000 0,02137 47,14 99,77

EG416F19 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba D, unipolar (1P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil
DIN

22,89 2,000 0,02138 45,78 99,80

KNF51627 u Vàlvula de seguretat ACS amb
rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre
1/2´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

11,25 4,000 0,02139 45,00 99,82

K21JA111 u Arrencada de cisterna alta
d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

14,47 3,000 0,02140 43,41 99,84

KD3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació
encastada, de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable,
de D=110 mm, amb 5 entrades de
32 mm i sortida de 40 mm

17,15 2,000 0,02141 34,30 99,86

EG612041 u Caixa de mecanismes, per a dos
elements, preu econòmic,
encastada

1,69 20,000 0,02142 33,80 99,87

KANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a
porta de fusta per a una llum
de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

32,80 1,000 0,02143 32,80 99,89

KNE16200 u Filtre colador de bronze, de
diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN i muntat roscat

31,11 1,000 0,02144 31,11 99,91

K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra
ceràmica amb revestiment
inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

95,63 0,322 0,02145 30,79 99,92

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 17Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

KJ723103 u Mecanisme silenciós
d'alimentació, per a dipòsit,
d'accionament per flotador, amb
entrada roscada de 3/4´´, fixat
i connectat

14,76 2,000 0,01146 29,52 99,94

K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes,
sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

28,94 1,000 0,01147 28,94 99,95

KANA5166 u Bastiment de base de 3/4 per a
porta de fusta per a una llum
de bastiment de 60 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

28,52 1,000 0,01148 28,52 99,96

K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

22,95 1,000 0,01149 22,95 99,97

KJ5Z1RG5 u Vàlvula d'esfera manual de
llautó recta , entrada per a
roscar de diàmetre 3/4´´,
sortida roscada de diàmetre
15mm, per a bateries, muntada

11,41 2,000 0,01150 22,82 99,99

EG613041 u Caixa de mecanismes, per a tres
elements, preu econòmic,
encastada

1,94 8,000 0,01151 15,52 99,99

EE618270 m2 Aïllament tèrmic amb planxa
d'escuma elastomèrica per a
aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 15 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, muntat
exteriorment, adherit

24,45 0,517 0,01152 12,64 100,00

TOTAL: 100,00202.322,68

Euro
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Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

41643D11P-1 u Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària sobre l'aleta de la
bigueta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició
dels elements enderrocats

37,24 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

41665312P-2 u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura

18,72 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

42152221P-3 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària
mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E4435111BQYFP-4 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 ref. HEB-200 de la serie PERFILS
de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

E4BCM888P-5 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

E4E75GCFP-6 m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 200x200x150
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:3

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E4F71N11P-7 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de
cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret

20,43 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

E4LF481KP-8 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum < 5 m, de moment flector
últim 32,5 kNm per m d'amplària de sostre

32,67 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EDE81A51P-9 u Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 600 l/d, amb
dipòsits verticals de polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i aigua
clara, equip de desinfecció amb raigs ultraviolats, unitat de control de funcionament
automàtic, grup de pressió simple, bomba d'absorció de sediments, d'inmersió i d'aire,
col·locat

5.198,06 €

(CINC MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

EE618250P-10 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 12 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, muntat exteriorment, adherit

21,51 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EE618270P-11 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, muntat exteriorment, adherit

24,45 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EE618640P-12 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit

23,14 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EE618880P-13 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a
aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 16 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit

45,01 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

EE9ZU0M1P-14 u Armari metàl·lic per a col·lectors de terra radiant d'1' 1/4, amb tapa i pany de seguretat, per a
un distribuidor de fins a 3 sortides i de dimensions 600x400x110 mm, col·locat encastat en
parament vertical

200,08 €

(DOS-CENTS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

EG111492P-15 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A, segons esquema unesa número 7
i muntada superficialment

142,86 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EG315134P-16 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EG315144P-17 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EG315154P-18 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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EG416F19P-19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, unipolar
(1P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22,89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EG416F1BP-20 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, unipolar
(1P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

23,16 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EG416F1CP-21 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, unipolar
(1P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

23,57 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EG416F1DP-22 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, unipolar
(1P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

23,85 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EG42129HP-23 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, 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

41,18 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EG482165P-24 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
63 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

180,61 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

EG611041P-25 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada 1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EG612041P-26 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu econòmic, encastada 1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EG613041P-27 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu econòmic, encastada 1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EG635A51P-28 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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EG641171P-29 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic,
encastat

9,32 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EG6412A1P-30 u Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu
econòmic, encastat

12,07 €

(DOTZE EUROS AMB SET CENTIMS)

K1213251P-31 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

9,56 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

K2142111P-32 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

160,72 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

K2145A11P-33 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,40 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

K214AE10P-34 m2 Enderroc complert de paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·l.lacions interior
de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

36,50 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

K2163511P-35 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

K2182231P-36 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,05 €

(DOTZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

K2183501P-37 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9,24 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

K2192913P-38 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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K2194421P-39 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

K21A1011P-40 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

K21A3011P-41 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

K21D1011P-42 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

K21D3511P-43 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

95,63 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

K21G2011P-44 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

K21J1011P-45 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

227,86 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

K21J2011P-46 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

4,64 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

K21JA111P-47 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

14,47 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

K21JE111P-48 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

22,95 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

K21JF111P-49 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

28,94 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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K21JG111P-50 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,98 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

K2221423P-51 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora

7,26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

K2255H70P-52 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim 48,45 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

K2R24200P-53 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,09 €

(VINT EUROS AMB NOU CENTIMS)

K2R641H0P-54 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

31,76 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

K31522H1P-55 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

85,34 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

K43G5112P-56 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

1.215,53 €

(MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

K43GA112P-57 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de
20x100 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

1.444,39 €

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

K43PA131P-58 m3 Encavallada de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum de fins a 15 m, treballada al taller i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre
suports de fusta o acer

1.759,82 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

K45917J3P-59 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/F/20/I de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

109,75 €

(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

K4C71010P-60 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CENTIMS)
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K4F2B575P-61 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 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

273,20 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

K52239CKP-62 m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

33,05 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

K5Z2FCD4P-63 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques

18,56 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

K5Z3U002P-64 m2 Enllatat amb llata de fusta de pi de forma trapezoïdal, de 25x40x60 mm de secció,
col·locades cada 50 cm, sobre suport i amb fixacions mecàniques

27,72 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

K612LM1VP-65 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

38,01 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)

K614P11EP-66 m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

15,35 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

K618561KP-67 m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

36,64 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

K763210LP-68 m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a
segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

K7A24F0LP-69 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

K7B21E0LP-70 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

K7C28474P-71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques

9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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K7C285E4P-72 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa i encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

K7C2R421P-73 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant, de gruix 40 mm,
amb cara llisa , amb cantell preparat amb encaix, col·locada sense adherir

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

K7C9P841HPTPP-74 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de 60
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,765
m2.K/W ref. VD135606 de la serie Edificació Tècnica de ROCKWOOL , col·locada sense
adherir

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

K81125E4P-75 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R

34,81 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

K81136T2P-76 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
ús corrent (GP) de designació CSIII W1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

24,36 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

K8121112P-77 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

K8261235P-78 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

28,24 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

K84133BBP-79 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu alt, de 60x60 cm sistema desmuntable amb
entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina

18,98 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

K894ABJ0P-80 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

20,90 €

(VINT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

K8989240P-81 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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K898D620P-82 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb
dues capes d'acabat

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

K898J720P-83 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes 9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

K8AA1B21P-84 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb dues capes, amb la
superfície mat

11,96 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

K8AA2B21P-85 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície
mat

9,57 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

K9DB1233P-86 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, 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 C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

38,36 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

K9EY201JP-87 m2 Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de color

16,19 €

(SETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

K9M21100P-88 m2 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó 33,39 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

K9QG895EP-89 m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta
d'acer envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14
mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit
de 3 mm de gruix

41,13 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

KA1D37E5P-90 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

107,86 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

KAFATL04P-91 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre l'obra, amb cinc fulles replegables, per a un buit
d'obra aproximat de 300x230 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

1.113,89 €

(MIL  CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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KAM11AE5P-92 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents,
col·locat amb fixacions mecàniques

194,84 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

KAMW1001P-93 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 202,27 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

KAMW2002P-94 u Pany per a porta de vidre, col·locat 132,36 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

KAN31410P-95 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm

15,77 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

KANA5166P-96 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

28,52 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

KANA5176P-97 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

30,66 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

KANA5186P-98 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

32,80 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

KAQAEN86P-99 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, rebaixada amb
plafons i de fusta massissa, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

237,67 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

KAQDC266P-100 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

85,69 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

KAQDC276P-101 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

89,52 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

KAQDC286P-102 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

93,66 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

KB11U003P-103 m Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles tornejades a 12 cm de
separació, amb passamà i travesser inferior motllurats, de 90 cm d'alçària i ancorada amb
cargols

141,50 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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KB12U010P-104 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20
mm cada 150 cm i faixa de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, de 110 cm d'alçària i
2 mm de gruix, ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

89,19 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

KC171123P-105 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i
cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

35,91 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

KD111E21P-106 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

KD111E61P-107 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19,45 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

KD111E71P-108 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

23,45 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

KD111E81P-109 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

26,44 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

KD15E871P-110 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

23,43 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

KD15E971P-111 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

29,13 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

KD3111B4P-112 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable,
de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

17,15 €

(DISSET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

KE228N5AP-113 u Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini
per a calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta
sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locat

2.013,55 €

(DOS MIL TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

KE39C463P-114 u Radiador de tub d'acer, de 3 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm, rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense valvuleria

64,75 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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KE39C464P-115 u Radiador de tub d'acer, de 4 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm, rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense valvuleria

74,62 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

KE39C465P-116 u Radiador de tub d'acer, de 5 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm, rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense valvuleria

84,49 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

KE39C466P-117 u Radiador de tub d'acer, de 6 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm, rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense valvuleria

94,36 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

KE39C467P-118 u Radiador de tub d'acer, de 7 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm, rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense valvuleria

104,23 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

KE39C468P-119 u Radiador de tub d'acer, de 8 elements amb 4 columnes i de 450 a 700 mm d'alçària, amb
muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals
arrodonits amb radi 25 mm, rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi,
segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense valvuleria

114,11 €

(CENT CATORZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

KE9132BAP-120 u Conjunt de col·lectors per a terra radiant de plàstic, amb element impulsor amb detentor,
element de retorn amb vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 16 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris, col·locat amb
fixacions murals i connectat

408,98 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

KEA1X512P-121 u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4 m2, amb acumulador
d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions
mecàniques

1.754,84 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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KEU11113P-122 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

16,69 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

KEUBU007P-123 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada 27,28 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

KEV26MC0P-124 u Termòstat de conducte amb tija, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 39,78 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

KF5223B2P-125 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

KF5233B2P-126 m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

KF5242B2P-127 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

KF5273B2P-128 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

9,13 €

(NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

KF5282B2P-129 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

9,57 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

KF5293B2P-130 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

11,75 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

KFB16452P-131 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

7,95 €

(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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KJ11J523P-132 u Banyera de planxa d'acer esmaltat mat, de llargària 1,5 m, de color suau, preu mitjà, per a
revestir, col·locada sobre suports regulables

174,13 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

KJ12L9AQP-133 u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1000x900 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment

127,29 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

KJ13B813P-134 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
mitjà, col·locat amb suports murals

124,89 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

KJ14BA1QP-135 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

222,51 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

KJ21C13KP-136 u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, encastada, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa

92,98 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

KJ22A13CP-137 u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

370,84 €

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

KJ23513GP-138 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

91,43 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

KJ534226P-139 u Bateria columna de polipropilè per a comptadors d'aigua amb tubs de diàmetre 75 mm, amb
alimentació horitzontal, per a 2 comptadors amb connexió pletina, connectada a les
derivacions individuals i al ramal principal

116,56 €

(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

KJ5Z1RG5P-140 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida
roscada de diàmetre 15mm, per a bateries, muntada

11,41 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

KJ723103P-141 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada
roscada de 3/4´´, fixat i connectat

14,76 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

KJAB1321P-142 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable
i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

1.140,99 €

(MIL  CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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KN312724P-143 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

13,84 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

KNE16200P-144 u Filtre colador de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i muntat roscat 31,11 €

(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

KNF51617P-145 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre
3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

14,56 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

KNF51627P-146 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre
1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

11,25 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

KNX12225P-147 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió
màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada

477,48 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

KR2B1105P-148 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

KY011111P-149 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

KY03U005P-150 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís
o pedra, amb mitjans manuals

29,17 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

                      El Vendrell, març de 2012

                      L´autor del projecte

                        Pau Kuipers Ivern
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Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 00 Treballs previs i implantació d'obra

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 -
31)

9,56 96,570 923,21

2 41643D11 u Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària
sobre l'aleta de la bigueta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (P -
1)

37,24 8,000 297,92

3 41665312 u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou
reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura (P - 2)

18,72 7,000 131,04

TOTAL Capítol 01.00 1.352,17

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 01 Enderrocs i desmuntatges

1 42152221 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de
15 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 3)

12,55 191,550 2.403,95

2 K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 43)

95,63 0,322 30,79

3 K2145A11 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 33)

11,40 6,800 77,52

4 K214AE10 m2 Enderroc complert de paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i
instal·l.lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)

36,50 199,496 7.281,60

5 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

160,72 52,177 8.385,89

6 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)

12,05 770,462 9.284,07

7 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 39)

6,03 55,440 334,30

8 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)

7,03 66,242 465,68

9 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 38)

10,66 217,450 2.318,02

10 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 37)

9,24 72,400 668,98

11 KY011111 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i
tapada amb guix B1 (P - 149)

7,75 371,500 2.879,13

12 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en
paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals (P - 150)

29,17 18,000 525,06

13 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 42)

2,81 30,000 84,30

euros
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14 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 40)

6,03 20,000 120,60

15 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 41)

4,02 17,000 68,34

16 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 50)

12,98 4,000 51,92

17 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

28,94 1,000 28,94

18 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 47)

14,47 3,000 43,41

19 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 48)

22,95 1,000 22,95

20 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 45)

227,86 1,000 227,86

21 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 - 46)

4,64 30,000 139,20

22 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 44)

0,98 108,000 105,84

TOTAL Capítol 01.01 35.548,35

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 01 Forjat zona anterior

1 K43G5112 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 - 56)

1.215,53 1,620 1.969,16

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 63)

18,56 39,000 723,84

TOTAL Titol 3 01.02.01 2.693,00

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 02 Forjat Magatzem

1 K43G5112 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 - 56)

1.215,53 1,368 1.662,85

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 63)

18,56 38,000 705,28

euros
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TOTAL Titol 3 01.02.02 2.368,13

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 03 Murs

1 K4F2B575 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
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 61)

273,20 13,590 3.712,79

TOTAL Titol 3 01.02.03 3.712,79

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 04 Coberta posterior

1 K43G5112 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 - 56)

1.215,53 3,427 4.165,62

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 63)

18,56 78,000 1.447,68

3 K5Z3U002 m2 Enllatat amb llata de fusta de pi de forma trapezoïdal, de 25x40x60
mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre suport i amb fixacions
mecàniques (P - 64)

27,72 78,000 2.162,16

4 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2,
com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 62)

33,05 78,000 2.577,90

TOTAL Titol 3 01.02.04 10.353,36

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 05 Coberta magatzems

1 K43PA131 m3 Encavallada de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45
mm, de secció constant, amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a
una llum de fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada
sobre suports de fusta o acer (P - 58)

1.759,82 4,992 8.785,02

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 63)

18,56 130,000 2.412,80

3 K5Z3U002 m2 Enllatat amb llata de fusta de pi de forma trapezoïdal, de 25x40x60
mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre suport i amb fixacions
mecàniques (P - 64)

27,72 130,000 3.603,60

4 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2,
com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 62)

33,05 130,000 4.296,50

euros
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TOTAL Titol 3 01.02.05 19.097,92

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 06 Altell

1 K43GA112 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, de 20x100 cm de secció, com a màxim, i llargària fins
a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports (P - 57)

1.444,39 2,858 4.128,07

2 K5Z2FCD4 m2 Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 25 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 63)

18,56 34,000 631,04

3 K43G5112 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 - 56)

1.215,53 0,379 460,69

TOTAL Titol 3 01.02.06 5.219,80

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 07 Porxo

1 K43G5112 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 - 56)

1.215,53 1,281 1.557,09

2 K5Z3U002 m2 Enllatat amb llata de fusta de pi de forma trapezoïdal, de 25x40x60
mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre suport i amb fixacions
mecàniques (P - 64)

27,72 30,600 848,23

3 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2,
com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 62)

33,05 30,600 1.011,33

TOTAL Titol 3 01.02.07 3.416,65

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 08 Dipòsit d'aigua

1 K2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega amb les terres deixades a
la vora (P - 51)

7,26 36,000 261,36

2 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 55)

85,34 4,800 409,63

3 K618561K m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 67)

36,64 37,500 1.374,00

euros
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4 K81125E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 75)

34,81 37,500 1.305,38

5 K45917J3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/F/20/I de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot (P - 59)

109,75 0,960 105,36

6 E4LF481K m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de ceràmica i
biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, casades,
intereixos 0,82 m, llum < 5 m, de moment flector últim 32,5 kNm per m
d'amplària de sostre (P - 8)

32,67 24,000 784,08

7 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 5)

3,12 24,000 74,88

TOTAL Titol 3 01.02.08 4.314,69

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 02 Estructures

Titol 3 09 Escala accés a terrassa

1 K43G5112 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 - 56)

1.215,53 0,379 460,69

TOTAL Titol 3 01.02.09 460,69

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 03 Tancaments i divisòries

Titol 3 01 Planta baixa

1 K614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de
500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 66)

15,35 54,000 828,90

TOTAL Titol 3 01.03.01 828,90

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 03 Tancaments i divisòries

Titol 3 02 Planta Pis 1

1 K614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de
500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 66)

15,35 114,588 1.758,93

TOTAL Titol 3 01.03.02 1.758,93

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 03 Tancaments i divisòries

Titol 3 03 Planta Pis 2

euros
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1 K612LM1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de
240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
65)

38,01 216,870 8.243,23

2 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó
pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08
kNm, reblert amb el mateix morter de la paret (P - 7)

20,43 26,470 540,78

3 E4E75GCF m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 200x200x150 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, col·locada amb morter ciment 1:3 (P - 6)

13,25 6,000 79,50

4 KAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 92)

194,84 16,600 3.234,34

5 KAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment (P - 93) 202,27 1,000 202,27

6 KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat (P - 94) 132,36 1,000 132,36

TOTAL Titol 3 01.03.03 12.432,48

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 03 Tancaments i divisòries

Titol 3 04 Magatzem posterior

1 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó
pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08
kNm, reblert amb el mateix morter de la paret (P - 7)

20,43 5,000 102,15

2 E4435111BQYF 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 ref. HEB-200 de la serie PERFILS de CELSA , amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 4)

1,60 980,800 1.569,28

3 K4C71010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl·lic
telescòpic i tauló (P - 60)

10,07 21,000 211,47

TOTAL Titol 3 01.03.04 1.882,90

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 01 Façana principal

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida (P - 69)

1,27 109,190 138,67

2 K7C28474 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 71)

9,63 90,992 876,25

TOTAL Titol 3 01.04.01 1.014,92

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 02 Façana posterior

euros
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1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida (P - 69)

1,27 122,839 156,01

2 K7C285E4 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50
mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa i encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 72)

10,34 102,366 1.058,46

TOTAL Titol 3 01.04.02 1.214,47

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 03 Parets mitgeres

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida (P - 69)

1,27 206,400 262,13

2 K7C285E4 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50
mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa i encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 72)

10,34 172,000 1.778,48

TOTAL Titol 3 01.04.03 2.040,61

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 04 Forjat anterior PP2

1 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida i segellat
amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú EPDM (P - 68)

17,23 13,800 237,77

2 K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 70)

1,27 39,000 49,53

3 K7C2R421 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra
radiant, de gruix 40 mm, amb cara llisa , amb cantell preparat amb
encaix, col·locada sense adherir (P - 73)

8,84 39,000 344,76

TOTAL Titol 3 01.04.04 632,06

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 05 Forjat posterior PP2

1 K7C2R421 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra
radiant, de gruix 40 mm, amb cara llisa , amb cantell preparat amb
encaix, col·locada sense adherir (P - 73)

8,84 72,000 636,48

TOTAL Titol 3 01.04.05 636,48

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

euros
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Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 06 Altell

1 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida i segellat
amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú EPDM (P - 68)

17,23 5,640 97,18

TOTAL Titol 3 01.04.06 97,18

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 07 Coberta anterior

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida (P - 69)

1,27 39,000 49,53

2 K7C9P841HPTPm2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 36 a 40 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W ref.
VD135606 de la serie Edificació Tècnica de ROCKWOOL , col·locada
sense adherir (P - 74)

10,42 39,000 406,38

TOTAL Titol 3 01.04.07 455,91

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 08 Coberta posterior

1 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida (P - 69)

1,27 72,000 91,44

2 K7C9P841HPTPm2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 36 a 40 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W ref.
VD135606 de la serie Edificació Tècnica de ROCKWOOL , col·locada
sense adherir (P - 74)

10,42 72,000 750,24

TOTAL Titol 3 01.04.08 841,68

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments

Titol 3 09 Magatzems

1 K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 70)

1,27 109,140 138,61

TOTAL Titol 3 01.04.09 138,61

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 05 Revestiments

Titol 3 01 Revestiments exteriors

euros
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1 K81136T2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W1, segons
la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 76)

24,36 346,366 8.437,48

2 K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç
amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (P - 82)

3,04 346,366 1.052,95

TOTAL Titol 3 01.05.01 9.490,43

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 05 Revestiments

Titol 3 02 Revestiments interiors

1 K81136T2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W1, segons
la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 76)

24,36 336,150 8.188,61

2 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 77)

6,88 415,688 2.859,93

3 K8261235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 78)

28,24 120,150 3.393,04

4 K84133BB m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu alt, de 60x60 cm
sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora
de platina (P - 79)

18,98 39,000 740,22

5 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 81)

4,68 216,000 1.010,88

6 K898J720 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes (P - 83)

9,10 415,688 3.782,76

TOTAL Titol 3 01.05.02 19.975,44

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 06 Paviments

Titol 3 01 Planta pis 2

1 K9DB1233 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, 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 C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 86)

38,36 82,460 3.163,17

2 K9QG895E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5
a 2,9 mm, de fusta d'acer envernissat, de llargària > 1900 mm,
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per
post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit
de 3 mm de gruix (P - 89)

41,13 53,820 2.213,62

3 K9M21100 m2 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el
paviment de formigó (P - 88)

33,39 72,500 2.420,78

TOTAL Titol 3 01.06.01 7.797,57

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

euros
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Capítol 06 Paviments

Titol 3 02 Magatzems

1 K9EY201J m2 Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color (P - 87)

16,19 132,230 2.140,80

TOTAL Titol 3 01.06.02 2.140,80

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 07 Instal.lacions

Titol 3 01 Sanejament

1 KD111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 109)

26,44 13,000 343,72

2 KD111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 108)

23,45 35,200 825,44

3 KD111E61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 107)

19,45 53,500 1.040,58

4 KD111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 106)

15,15 39,600 599,94

5 KD15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 110)

23,43 53,500 1.253,51

6 KD15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 111)

29,13 10,000 291,30

7 KD3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm
i sortida de 40 mm (P - 112)

17,15 2,000 34,30

8 K2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega amb les terres deixades a
la vora (P - 51)

7,26 5,000 36,30

9 K2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25
cm com a màxim (P - 52)

48,45 7,700 373,07

10 EDE81A51 u Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de
fins a 600 l/d, amb dipòsits verticals de polietilè per als processos de
captació i prefiltratge, reciclatge i aigua clara, equip de desinfecció
amb raigs ultraviolats, unitat de control de funcionament automàtic,
grup de pressió simple, bomba d'absorció de sediments, d'inmersió i
d'aire, col·locat (P - 9)

5.198,06 1,000 5.198,06

TOTAL Titol 3 01.07.01 9.996,22

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 07 Instal.lacions

Titol 3 02 Electricitat

1 EG111492 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A, segons
esquema unesa número 7 i muntada superficialment (P - 15)

142,86 1,000 142,86

euros
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2 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, 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 - 23)

41,18 6,000 247,08

3 EG482165 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 63 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 24)

180,61 2,000 361,22

4 EG416F19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, unipolar (1P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 19)

22,89 2,000 45,78

5 EG416F1B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, unipolar (1P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 20)

23,16 12,000 277,92

6 EG416F1C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, unipolar (1P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 21)

23,57 2,000 47,14

7 EG416F1D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, unipolar (1P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 22)

23,85 4,000 95,40

8 EG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 16)

2,04 452,000 922,08

9 EG315144 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
17)

2,55 80,000 204,00

10 EG315154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
18)

4,28 160,000 684,80

11 EG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada (P
- 25)

1,40 97,000 135,80

12 EG612041 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu econòmic, encastada
(P - 26)

1,69 20,000 33,80

13 EG613041 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu econòmic, encastada
(P - 27)

1,94 8,000 15,52

14 EG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa
de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic,
muntada sobre caixa o bastidor (P - 28)

8,42 37,000 311,54

15 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 29)

9,32 60,000 559,20

16 EG6412A1 u Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA,
amb tecla, preu econòmic, encastat (P - 30)

12,07 20,000 241,40

TOTAL Titol 3 01.07.02 4.325,54

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 07 Instal.lacions

Titol 3 03 Gas

euros
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1 KF5282B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 129)

9,57 30,000 287,10

2 KF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 130)

11,75 30,000 352,50

TOTAL Titol 3 01.07.03 639,60

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 07 Instal.lacions

Titol 3 04 ACS

1 KEA1X512 u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4
m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport
metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
121)

1.754,84 1,000 1.754,84

2 KJAB1321 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, amb
cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat (P - 142)

1.140,99 1,000 1.140,99

3 KJ534226 u Bateria columna de polipropilè per a comptadors d'aigua amb tubs de
diàmetre 75 mm, amb alimentació horitzontal, per a 2 comptadors amb
connexió pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal
principal (P - 139)

116,56 2,000 233,12

4 KF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 128)

9,13 39,000 356,07

5 EE618880 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment
d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de
16 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit (P - 13)

45,01 1,950 87,77

6 KJ23513G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 138)

91,43 5,000 457,15

7 KN312724 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 143)

13,84 4,000 55,36

8 KNF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 145)

14,56 4,000 58,24

9 KNF51627 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 146)

11,25 4,000 45,00

10 KNX12225 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com
a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic
i muntat sobre bancada (P - 147)

477,48 2,000 954,96

11 KJ723103 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per
flotador, amb entrada roscada de 3/4´´, fixat i connectat (P - 141)

14,76 2,000 29,52

12 KFB16452 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 - 131)

7,95 55,000 437,25

13 KJ14BA1Q 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 - 135)

222,51 4,000 890,04

euros
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14 KJ13B813 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100
cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 134)

124,89 4,000 499,56

15 KJ12L9AQ u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1000x900 mm, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment (P - 133)

127,29 1,000 127,29

16 KJ11J523 u Banyera de planxa d'acer esmaltat mat, de llargària 1,5 m, de color
suau, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports regulables (P
- 132)

174,13 1,000 174,13

17 KJ21C13K u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, encastada, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides
de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa (P - 136)

92,98 1,000 92,98

18 KJ22A13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada
superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 137)

370,84 1,000 370,84

19 KJ5Z1RG5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a roscar de
diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre 15mm, per a bateries,
muntada (P - 140)

11,41 2,000 22,82

TOTAL Titol 3 01.07.04 7.787,93

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 07 Instal.lacions

Titol 3 05 Calefacció

1 KE9132BA u Conjunt de col·lectors per a terra radiant de plàstic, amb element
impulsor amb detentor, element de retorn amb vàlvules
termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 16 mm de diàmetre
nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris,
col·locat amb fixacions murals i connectat (P - 120)

408,98 4,000 1.635,92

2 EE9ZU0M1 u Armari metàl·lic per a col·lectors de terra radiant d'1' 1/4, amb tapa i
pany de seguretat, per a un distribuidor de fins a 3 sortides i de
dimensions 600x400x110 mm, col·locat encastat en parament vertical
(P - 14)

200,08 1,000 200,08

3 KE228N5A u Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència
calorífica, de planxa d'alumini per a calefacció i aigua calenta sanitària
de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas
natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locat
(P - 113)

2.013,55 1,000 2.013,55

4 KEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 122)

16,69 11,000 183,59

5 KEUBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i
muntada roscada (P - 123)

27,28 11,000 300,08

6 KE39C466 u Radiador de tub d'acer, de 6 elements amb 4 columnes i de 450 a 700
mm d'alçària, amb muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons
UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense
valvuleria (P - 117)

94,36 2,000 188,72

7 KE39C468 u Radiador de tub d'acer, de 8 elements amb 4 columnes i de 450 a 700
mm d'alçària, amb muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons
UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense
valvuleria (P - 119)

114,11 4,000 456,44

8 KE39C467 u Radiador de tub d'acer, de 7 elements amb 4 columnes i de 450 a 700
mm d'alçària, amb muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons
UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense
valvuleria (P - 118)

104,23 1,000 104,23

euros
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9 KE39C463 u Radiador de tub d'acer, de 3 elements amb 4 columnes i de 450 a 700
mm d'alçària, amb muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons
UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense
valvuleria (P - 114)

64,75 1,000 64,75

10 KE39C464 u Radiador de tub d'acer, de 4 elements amb 4 columnes i de 450 a 700
mm d'alçària, amb muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons
UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense
valvuleria (P - 115)

74,62 2,000 149,24

11 KE39C465 u Radiador de tub d'acer, de 5 elements amb 4 columnes i de 450 a 700
mm d'alçària, amb muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb radi 25 mm,
rosques autocentrants d'1´´1/4 i acabat amb pintura epoxi, segons
UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb cargols, sense
valvuleria (P - 116)

84,49 1,000 84,49

12 KEV26MC0 u Termòstat de conducte amb tija, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat (P - 124)

39,78 2,000 79,56

13 KF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 128)

9,13 1,000 9,13

14 KF5242B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, de 0,8
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 127)

7,75 11,000 85,25

15 KF5233B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 126)

6,99 84,000 587,16

16 KF5223B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 125)

6,90 132,000 910,80

17 KNE16200 u Filtre colador de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i
muntat roscat (P - 144)

31,11 1,000 31,11

18 EE618880 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment
d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de
16 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit (P - 13)

45,01 0,050 2,25

19 EE618270 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament
tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, muntat
exteriorment, adherit (P - 11)

24,45 0,517 12,64

20 EE618250 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament
tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 12 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, muntat
exteriorment, adherit (P - 10)

21,51 3,192 68,66

21 EE618640 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament
tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat
exteriorment, adherit (P - 12)

23,14 4,092 94,69

TOTAL Titol 3 01.07.05 7.262,34

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 08 Manyeria

1 KB11U003 m Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles
tornejades a 12 cm de separació, amb passamà i travesser inferior
motllurats, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols (P - 103)

141,50 5,000 707,50

euros
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2 KB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de
tub rectangular de 60x20 mm cada 150 cm i faixa de xapa d'acer
perforada de 70 cm d'amplària, de 110 cm d'alçària i 2 mm de gruix,
ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 104)

89,19 5,800 517,30

3 K894ABJ0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 80)

20,90 12,760 266,68

4 KAFATL04 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre l'obra, amb cinc fulles
replegables, per a un buit d'obra aproximat de 300x230 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà (P - 91)

1.113,89 1,000 1.113,89

TOTAL Capítol 01.08 2.605,37

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 09 Fusteria

1 KA1D37E5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
75x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 90)

107,86 9,000 970,74

2 KAN31410 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm (P - 95)

15,77 9,000 141,93

3 KANA5166 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 96)

28,52 1,000 28,52

4 KANA5176 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 97)

30,66 5,000 153,30

5 KANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 98)

32,80 1,000 32,80

6 KAQAEN86 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar, de 45 mm de
gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària (P - 99)

237,67 6,000 1.426,02

7 KAQDC266 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada (P - 100)

85,69 1,000 85,69

8 KAQDC276 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada (P - 101)

89,52 15,000 1.342,80

9 KAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada (P - 102)

93,66 1,000 93,66

10 K8AA1B21 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb
dues capes, amb la superfície mat (P - 84)

11,96 6,075 72,66

11 K8AA2B21 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb dues
capes, amb la superfície mat (P - 85)

9,57 38,640 369,78

TOTAL Capítol 01.09 4.717,90

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 10 Vidrieria

1 KC171123 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de
gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini (P - 105)

35,91 26,020 934,38

euros
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TOTAL Capítol 01.10 934,38

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 11 Jardineria

1 KR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 148)

1,97 105,000 206,85

TOTAL Capítol 01.11 206,85

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 12 Diversos

Titol 3 01 Gestió de residus

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 53)

20,09 186,778 3.752,37

2 K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 54)

31,76 186,778 5.932,07

TOTAL Titol 3 01.12.01 9.684,44

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 12 Diversos

Titol 3 02 Seguretat i salut

1 XPA000SS pa Partida alçada per les mesures de Seguretat i salut, incloent mesures
col.lectives i individuals (P - 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 3 01.12.02 1.200,00

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL

Capítol 12 Diversos

Titol 3 03 Control de qualitat

1 XPA000CQ pa Partida alçada les mesures de Control de Qualitat (P - 0) 1.045,22 1,000 1.045,22

TOTAL Titol 3 01.12.03 1.045,22

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Forjat zona anterior 2.693,00

Titol 3 01.02.02  Forjat Magatzem 2.368,13

Titol 3 01.02.03  Murs 3.712,79

Titol 3 01.02.04  Coberta posterior 10.353,36

Titol 3 01.02.05  Coberta magatzems 19.097,92

Titol 3 01.02.06  Altell 5.219,80

Titol 3 01.02.07  Porxo 3.416,65

Titol 3 01.02.08  Dipòsit d'aigua 4.314,69

Titol 3 01.02.09  Escala accés a terrassa 460,69

Capítol 01.02  Estructures 51.637,03

Titol 3 01.03.01  Planta baixa 828,90

Titol 3 01.03.02  Planta Pis 1 1.758,93

Titol 3 01.03.03  Planta Pis 2 12.432,48

Titol 3 01.03.04  Magatzem posterior 1.882,90

Capítol 01.03  Tancaments i divisòries 16.903,21

Titol 3 01.04.01  Façana principal 1.014,92

Titol 3 01.04.02  Façana posterior 1.214,47

Titol 3 01.04.03  Parets mitgeres 2.040,61

Titol 3 01.04.04  Forjat anterior PP2 632,06

Titol 3 01.04.05  Forjat posterior PP2 636,48

Titol 3 01.04.06  Altell 97,18

Titol 3 01.04.07  Coberta anterior 455,91

Titol 3 01.04.08  Coberta posterior 841,68

Titol 3 01.04.09  Magatzems 138,61

Capítol 01.04  Impermeabilitzacions i aïllaments 7.071,92

Titol 3 01.05.01  Revestiments exteriors 9.490,43

Titol 3 01.05.02  Revestiments interiors 19.975,44

Capítol 01.05  Revestiments 29.465,87

Titol 3 01.06.01  Planta pis 2 7.797,57

Titol 3 01.06.02  Magatzems 2.140,80

Capítol 01.06  Paviments 9.938,37

Titol 3 01.07.01  Sanejament 9.996,22

Titol 3 01.07.02  Electricitat 4.325,54

Titol 3 01.07.03  Gas 639,60

Titol 3 01.07.04  ACS 7.787,93

Titol 3 01.07.05  Calefacció 7.262,34

Capítol 01.07  Instal.lacions 30.011,63

Titol 3 01.12.01  Gestió de residus 9.684,44

Titol 3 01.12.02  Seguretat i salut 1.200,00

Titol 3 01.12.03  Control de qualitat 1.045,22

Capítol 01.12  Diversos 11.929,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
156.957,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  Treballs previs i implantació d'obra 1.352,17

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.01  Enderrocs i desmuntatges 35.548,35

Capítol 01.02  Estructures 51.637,03

Capítol 01.03  Tancaments i divisòries 16.903,21

Capítol 01.04  Impermeabilitzacions i aïllaments 7.071,92

Capítol 01.05  Revestiments 29.465,87

Capítol 01.06  Paviments 9.938,37

Capítol 01.07  Instal.lacions 30.011,63

Capítol 01.08  Manyeria 2.605,37

Capítol 01.09  Fusteria 4.717,90

Capítol 01.10  Vidrieria 934,38

Capítol 01.11  Jardineria 206,85

Capítol 01.12  Diversos 11.929,66

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL 202.322,71

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
202.322,71

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REFORMA LA GORNAL 202.322,71

202.322,71

euros
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PRESSUPOST GENERAL 



Rehabilització d´un habitatge al T.M. Castellet i la Gornal

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 202.322,71

13 % Despeses Generals SOBRE 202.322,71.................................................................... 26.301,95

6 % Benefici Industrial SOBRE 202.322,71.......................................................................... 12.139,36

Subtotal 240.764,02

18 % IVA SOBRE 240.764,02.............................................................................................. 43.337,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 284.101,54

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL  CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS )

                      El Vendrell, març de 2012

                      L´autor del projecte

                        Pau Kuipers Ivern
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1 ANTECEDENTS 

L’edifici objecte del present projecte està construït  l’any 1905 segons  la  informació aportada 
pel propietari.  Inicialment  l’edifici estava  format per  la  zona anterior  format per una planta 
baixa,  una  planta  pis  i  la  coberta  superior.  Adjunt  a  l’edifici,    a  la  zona  posterior,  s’hi  va 
construir també un magatzem per al material. Des de  la data de  la primera construcció s’han 
realitzat diverses  ampliacions en diferents  fases per  adaptar‐se  a  les necessitats històriques 
dels habitants.  

A finals dels anys 60, es va ampliar la zona posterior, construint‐se la cuina i el menjador que 
es troben actualment a la planta pis 1. En aquesta primera ampliació, es va mantenir la cota de 
coberta a la zona anterior i l’acabat de la zona posterior era un terrat transitable.  

Durant  la dècada dels 60, el propietari va adquirir  la parcel.la contigua  lateral  i  la construcció 
existent,    l’ús del qual era per al emmagatzematge de material. Posteriorment, a  l’inici dels 
anys 70, la construcció existent en aquesta parcel.la lateral es va reformar convertint‐la en una 
granja. 

L’any 1984 es va cobrir la zona posterior de l’edifici principal amb la coberta inclinada actual de 
teula ceràmica i estructura de biguetes de formigó prefabricat sobre jàssera metàl∙lica central. 
Els murs de tancament interior d’aquesta zona posterior es van executar amb obra de fàbrica i 
no es van revestir, mantenint‐se aquest acabat fins a l’actualitat.  

En aquesta mateixa intervenció es van adequar els magatzems per comunicar‐los amb l’edifici 
principal a través del terrat. En aquesta intervenció es va executar el terrat de la zona oest del 
magatzem que comunica amb  la planta pis 2 de  l’edifici a més de  l’ampliació del magatzem 
situat al costat est, cobrint‐la amb una coberta inclinada no transitable. 

Posteriorment,  entre  l’any  1996  i  2005,  es  van  vendre  en  tres  fases,  els  terrenys  situats  al 
costat oest de  l’edifici, mantenint en propietat el terreny on es situa el magatzem  lateral. En 
aquesta  zona,  l’any 2001 es va  reformar el pati  situat davant del magatzem  lateral  i  l’accés 
nord, pavimentant la zona amb formigó. 

L’estiu de 2003 es van modificar la cota de la coberta anterior per tal d’igualar‐la a la cota de la 
coberta posterior. En aquesta reforma es va intervenir també en la façana principal adequant 
els revestiments. 

Actualment, de  tot  l’espai posterior no se’n  fa ús, únicament  , el pati  interior s’utilitza per a 
emmagatzemar l’estoc de la botiga de queviures de la planta baixa. 

El  fet de que  la planta pis  2 de  l’habitatge principal no  es  trobi  condicionat  per  a  viure‐hi, 
juntament amb  la necessitat de condicionar  la zona posterior pels nous  inquilins de  la planta 
pis  2,  fa  que  l’edifici  sigui  objecte  d’una  reforma  que  permetrà  acollir  dos  habitatges 
unifamiliars amb una zona posterior d’us comunitari. 

2 INTRODUCCIÓ 

Per tal de definir i projectar les actuacions a realitzar en la rehabilitació de l’edifici d’estudi, ha 
calgut prèviament la realització d’un reconeixement detallat de l’estat actual. 
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En aquest annex de diagnosi es descriu, en primer lloc, les actuacions realitzades encaminades 
a la inspecció de l’estat de l’edifici, i més concretament de l’estructura. Seguidament es fa una 
descripció general de l’estat de l’edifici, amb les seves característiques més genèriques.  

Una vegada  feta  la  inspecció visual general, es  fa una descripció detallada de  la  l’anàlisi  i  la 
diagnosi  es  centra  en  les  patologies  constructives  detectades,  principalment  esquerdes  en 
revestiments  i  lesions  en  elements  estructurals.  Per  a  aquestes  patologies  es  realitza  una 
anàlisi detallat descartant diverses hipòtesis  fins  a establir  la  seva  causa més probable  i  les 
actuacions a seguir. 

3 TREBALLS D’INSPECCIÓ 

3.1 RECONEIXEMENT VISUAL 

S’han realitzat diverses visites a l’edifici a cadascuna de les 3 plantes tot realitzant un inventari 
amb tots aquells elements on s’han detectat anomalies i patologies constructives. La inspecció 
visual ha abastat les tres plantes de l’habitatge, tant la part anterior on actualment és habitada 
la planta baixa i planta pis 1, com la zona posterior on trobem els magatzems que no es troben 
actualment operatius. 

El reconeixement ha estat detallat, detectant  tot  tipus de patologies presents, principalment 
patologies presents en l’estructura i en els revestiment i sobretot en la zona de magatzems no 
habitada que durant anys ha estat exempta de qualsevol tipus de manteniment. 

3.2 CALES D’INSPECCIÓ 

Per tal d’aprofundir en el reconeixement dels diversos elements de l’habitatge estructurals ha 
estat necessari realitzar diverses cales dels elements de revestiment i estructura. 

En  aquelles  zones  on  no  visualment  no  s’ha  pogut  detectar  la  tipologia  estructural,  s’han 
intentat realitzar cales per poder establir les característiques i l’estat de l’estructura.  

Al forjat de la planta pis 2 de la zona anterior habitada, s’ha realitzat una cala per a establir les 
característiques del forjat que es descriuen posteriorment.  

La resta de forjats són visualment caracteritzables a excepció del de la planta pis 1,  on no s’hi 
pot accedir per que actualment es  tracta d’un negoci particular. No obstant, s’han  tingut en 
compte els antecedents constructius històrics que han estat indicats pel propietari. Al tractar‐
se  d’un  projecte  docent,  donarem  per  vàlides  aquestes  indicacions  i  les  agafarem  com  a 
hipòtesis de partida, tot i que si es tractés d’un projecte real caldria realitzar una cala del forjat 
per a establir‐ne l’estat.  

Tanmateix,  per  a  completar  el  reconeixement  serien  necessàries  diverses  cales  per  a  una 
inspecció  visual de  l’estructura que  revesteixen  les parets  esquerdades. Donat que  tractem 
d’un projecte docent, s’han dut a terme cales fins a un cert nivell de detall. Els punts on s’hi ha 
pogut accedir s’han realitzat diferents hipòtesis. 
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4 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 

4.1 EMPLAÇAMENT 

El edifici a reformar està situat a la Rambla Penedès, 14, del terme municipal de la Gornal a la 
província de Barcelona. 

4.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’EDIFICI 

Es tracta d’un edifici construït l’any 1900 aproximadament segons el registre cadastral i no està 
catalogat. L’edifici principal està format per una planta baixa  i dues plantes pis. L’estat actual 
és semi‐reformat i compta amb tots els serveis (aigua, electricitat i sanejament). 

Les mesures  interiors  són de 9,60 metres d’amplada per 11 metres de  longitud,  L’edifici no 
compta amb un pati  interior  i una edificació posterior que antigament estava destinada a  la 
ubicació d’unes granges. L’alçada lliure de la planta baixa i planta pis és de 2,5 metres mentre 
que l’alçada de la planta pis 2 situada sota coberta té una alçada lliure de 4,65 al carener situat 
al centre i de 4 metres tant a la façana principal com la posterior. 

L’estructura de  l’edifici es divideix en dos parts.  La primera és  la  zona anterior de  la  façana 
principal construïda en una primera fase amb parets de càrrega de maçoneria de 50 cm on es 
van fer els forjats amb biguetes de fusta i maons ceràmics. 

En  una  segona  fase  de  construcció,  es  va  ampliar  l’edifici  per  la  part  posterior  a  totes  les 
plantes  amb  forjat  de  biguetes  de  formigó  prefabricat  i  parets  d’obra  ceràmica.  La  última 
reforma es va dur a terme per reforçar el forjat anterior de la planta pis 1 i l’increment de cota 
de coberta de la zona anterior, igualant‐la així amb la posterior. 

 

4.3 SUPERFICIE ÚTIL I CONSTRUIDA 

El  total de  superfície de  la parcel∙la és de 457,70 m2 que a continuació es desglossa  segons 
l’estat actual de l’edifici. S’han separat les superfícies de l’edifici principal de les construccions 
auxiliars de la zona posterior.  
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Distribució 
existent

Espai
Sup. útil 
m2

Sup. Const.
m2

Volum 
m3

Il.luminació 
m2

Planta Baixa 102,13 124,97 255,33 9,77
L Local comercial 86,07 215,18 6,64
D Distribuidor 16,06 40,15 3,13

Planta Pis 1 93,18 124,97 232,95 12,41
D Distribuidor 6,21 15,53
S Sala estar 13,05 32,63 2,10
H Habitació 1 14,41 36,03 1,06
H Habitació 2 10,35 25,88 1,06
M Menjador 17,21 43,03 5,61
C Cuina 8,90 22,25 2,58
H Habitació 3 12,50 31,25
H Habitació 4 5,81 14,53
B Bany 1 4,74 11,85

Planta Pis 2 92,16 124,97 342,33 11,50
D Distribuidor 6,90 25,88
B Bany 2 3,27 8,99
H Habitació 1 81,99 307,46 11,50

Superficie útil 287,47
258,30

374,91
Útil a efectes d'habitabilitat

Superficie construida  

Il∙lustració 1: Quadre de les superfícies actuals de l’edifici principal 
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Distribució 
existent

Espai
Sup. útil 
m2

Sup. Const.
m2

Volum 
m3

Planta Baixa 165,90 190,64 414,75
Pati interior 10,89 27,23
Distribuidor 13,49 33,73

Zona 1 38,11 95,28
Zona 2 31,73 79,33

Zona 2 - post 26,66 66,65
Garatge 45,02 112,55

Jardi (no suma) 137,47

Planta Pis 1 114,01 130,69 285,03
Pati interior 11,22 28,05

Zona 1.1 42,08 105,20
Zona 2.2 60,71 151,78

Planta Pis 2 68,19 72,37 0,00
Accés terrassa 2,41

terrassa 65,78

Superficie útil 348,10
-

393,70
Útil a efectes d'habitabilitat

Superficie construida  

Il∙lustració 2: Quadre de les superfícies actuals de l’edifici principal 

5 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

5.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

5.1.1 ESTRUCTURA VERTICAL 

La composició de l’estructura vertical de l’edifici està format per murs de càrrega sobre el que 
recolzen els diferents forjats. 

Des de la planta baixa fins al forjat de la planta pis 2, a la zona anterior de l’edifici, els murs són 
de maçoneria de 50 cm de gruix. Posteriorment, es va edificar la zona posterior de l’edifici i el 
recrescut de la planta pis 2, amb murs d’obra de fàbrica. 

Per tant, el mur central que recull les càrregues actuals dels forjats i cobertes, és l’antic mur de 
maçoneria que limitava la primera edificació construïda a l’afegit de la zona posterior. 

 A la zona posterior de magatzems, els murs s’han recrescut en diferents fases. La planta baixa 
està  formada per murs de maçoneria, mentre que pel  recrescut posterior, es va  fer servir  la 
obra de fàbrica. 

5.1.2 ESTRUCTURA HORTIZONTAL 

Donat que  al  llarg del  temps  s’han  fet diverses  reformes  i  s’ha  ampliat  l’edifici,  la  tipologia 
estructural dels forjats existent es diferent en funció de la zona. 
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En una primera fase constructiva trobem la zona anterior de l’edifici amb la façana principal al 
costat de  la  rambla. En aquesta primera  fase es va  construir  la planta pis 1  i el  forjat de  la 
planta pis 2 era el antic terrat. Aquests forjats estan formats per biguetes de fusta massissa de 
11  x  5  cm  de  secció  amb  una  separació  entre  eixos  de  80  cm  amb  entrebigat  de  revoltó 
ceràmic i capa de morter de 5 cm. 

El  forjat de  la planta pis 1 es  troba  reforçat amb bigues metàl∙liques en perfils  laminars per 
sota del forjat de biguetes de fusta. Aquest reforç queda integrat en el fals sostre de la planta 
baixa del  local comercial. Aquesta  informació ha estat aportada pel propietari  i en cas que es 
tractés d’un projecte  real, caldria  realitzar una  inspecció de  l’estat de  les bigues en aquesta 
zona. 

La tipologia estructural de la planta pis 2 és la mateixa que la de la planta superior. No obstant, 
aquesta no està reforçada amb perfils metàl∙lics. 

El forjat posterior de  la planta pis 1  i  la planta pis 2 estan formats per biguetes prefabricades 
de formigó pretesat de 20 x 10 cm de secció. 

La tipologia estructural de  les zones de magatzems es diversa. El forjat de la planta pis 1 està 
format per bigues de secció circular de fusta massissa. . 

A  la  planta  pis  2  de  la  zona  de  magatzems,  el  forjat  central  està  format  per  biguetes 
prefabricades mentre que el forjat de  la zona  lateral  limítrofa amb el veí no disposa de forjat 
en aquesta planta, pel que la planta pis 1 té una alçada lliure equivalent a dues plantes.   

El  forjat  de  la  planta  pis  1,  que  forma  la  terrassa  posterior  en  aquesta  planta  i  que  uneix 
l’edifici principal amb els magatzems està format per biguetes de formigó prefabricat. 

5.1.3 COBERTA 

La coberta de  la zona anterior està  formada per biguetes de  formigó prefabricat de 18 x 11 
cms amb una distància entre eixos de 80 cms que descansen sobre  la paret de càrrega de  la 
façana principal i la paret mestra intermèdia. Aquesta coberta disposa de maons entrebigats i 
disposa d’un aïllament de poliestirè.  

La  coberta  posterior  està  formada  per  biguetes  de  formigó  prefabricat  disposades 
transversalment i recolzen sobre les parets mitgeres d’obra de fàbrica i sobre una paret d’obra 
en el punt mig de l’habitatge. Aquesta paret d’obra no recolza directament al forjat, sinó que 
està  disposada  sobre  una  biga metàl∙lica HEB  32  x  16  cms.  situada  a  2,7 m  d’alçada  i  que 
transmet  les càrregues a  la paret de càrrega  intermèdia de maçoneria  i a  la paret d’obra de 
fàbrica de la façana posterior. 

Les biguetes prefabricades de coberta de la zona posterior no disposen de cèrcol perimetral de 
repartiment  de  càrregues  i  recolzen  directament  sobre  la  paret  d’obra  de  fàbrica.  Aquesta 
zona de la coberta no disposa d’aïllament tèrmic i té dues obertures per a la il∙luminació. 

A la zona de magatzems trobem dues tipologies d’acabats de coberta. A la zona limítrofa amb 
la  finca  veïna,  la  coberta  és    inclinada,  formada  per  planxes  ondulades  de  fibrociment  que 
recolzen  sobre  els murs  laterals  i  sobre  biguetes  de  recolzament.    L’altra  coberta  és  una 
coberta  transitable amb pavimentació de  rajola  ceràmica amb un accés a  la planta pis 2 de 
l’edifici principal a través d’una passarel∙la formada per biguetes de formigó prefabricades.   
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5.2 SISTEMA ENVOLUPANT 

5.2.1 FAÇANES 

La façana principal es troba arrebossada amb pintat de color marró. L’encontre amb la coberta 
es de tipus tradicional amb maó massís obliquo. 

A la façana principal s’hi troba un ancoratge de la xarxa d’electricitat que recull diferents línies 
i els corresponents tensors també ancorats a façana. 

La  façana  posterior  té  una  acabat  amb  pintura  blanca  i  arrebossat.  Hi  queden  vistes  les 
baixants provinents de coberta i de la planta pis 2. 

La  façana  posterior  de  l’edifici  de  magatzems  té  un  acabat  pintat  directament  sobre  el 
tancament sense cap revestiment addicional. 

5.2.2 IMPERMEABILITZACIÓ AÏLLAMENT 

L’aïllament  de  l’edifici  està  format  pel  propi  tancament.  L’únic  parament  que  disposa 
d’aïllament específic és la coberta de la façana principal, amb un aïllament de poliestirè extruït 
de 5 cm. 

5.2.3 COBERTA 

La coberta de la zona anterior, està acabada amb teula àrab de ceràmica amorterada. Sobre la 
estructura  de  bigues  prefabricades  de  formigó  s’hi  disposa  d’un  entrebigat  de  maons 
amorterats. Sobre aquesta base, hi ha l’aïllament de poliestirè. 

A  la zona posterior,  l’estructura de coberta està  formada per bigues de  formigó  i entrebigat 
ceràmic. L’estructura de biguetes te la disposició de corretges i recolzen en els murs laterals de 
l’edifici  de  obra  de  fàbrica  i  en  el  muret  central  de  coberta  que  recolza  sobre  una  biga 
metàl∙lica que  carrega  sobre el mur  central de maçoneria per un extrem  i per el mur de  la 
façana posterior per l’altre extrem.  

El  recolzament  d’aquest  biga metàl∙lica  central  que  suporta  la meitat  de  les  càrregues  de 
coberta, està reforçada per  la banda de  la façana posterior amb un congreny  i pel costat del 
mur central per un reforç al mur de maçoneria en forma de llinda. Aquesta coberta no disposa 
d’aïllament tèrmic. 

A  la zona de magatzems,  l’acabat de  la coberta no  transitable és amb plaques ondulades de 
fibrociment,  no  aïllades  i  recolzades  sobre  l’estructura  de  coberta  formada  per  bigues 
prefabricades de formigó. Les zones transitables de coberta corresponents a la terrassa són de 
tipologia tradicional catalana transitable amb acabat de rajola de ceràmica. 

5.2.4 FUSTERIA EXTERIOR 

La porta d’accés principal es d’alumini lacat. Les finestres de la façana principal de la planta pis 
1 són de fusta envernissada de color marró. A  la mateixa façana,  la planta pis 2,  les finestres 
són lacades d’alumini també de color marró. 
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A  la façana posterior, a  la planta baixa  i a  la planta pis 1  les finestres  i  les portes d’accés a  la 
terrassa i a la zona posterior de magatzems són de fusta pintada. A la planta pis 2 les finestres i 
la porta d’accés a la coberta són d’alumini sense cap tractament.  

5.2.5 VIDRIERIA 

Les úniques  finestres que disposen de doble vidre  són  les corresponents a  les ubicades a  la 
porta principal d’accés i a les finestres de la planta pis 2 de la façana principal. Cap de les altres 
finestres, disposa de doble vidre. 

5.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

5.3.1 DIVISÒRIES INTERIORS 

Tant a  la planta baixa com a  la planta pis 1  les divisòries  interiors estan formades per envans 
d’obra de  fàbrica de diversos gruixos.   Els acabats d’aquests envans varien en  funció de  les 
habitacions, hi trobem empaperats, pintats i revestiments plàstics amb imitació de fusta. 

A  la planta pis 2 no hi ha divisòries, únicament  la caixa de  l’escala que es  troba enguixada  i 
pintada sobre uns envans d’obra de fàbrica. El mur central de maçoneria es troba arrebossat 
de la mateixa manera que les murs de maçoneria perimetrals. 

A  la zona de magatzems posterior no hi han divisòries  ja que  tots els murs són estructurals. 
Aquests murs es troben, en alguns casos, acabats amb revestiment arrebossat i en la resta de 
casos, no hi ha cap revestiment.   

5.3.2 FALS SOSTRE 

Al  local comercial de  la planta baixa hi trobem un fals sostre format per plaques de guix que 
permet el pas d’instal∙lacions i amaga l’estructura del forjat.  

A banda del local comercial, l’habitació 1 de la planta pis 1 és l’única que disposa de fals sostre 
de totes les zones habitables. El fals sostre està format per plaques de guix embellides. 

5.3.3 FUSTERIA INTERIOR 

La  fusteria  interior està  formada per marcs de  fusta massissa amb portes de doble  i  simple 
batent en funció de l’habitació envernissades i pintades de color marró.  

A  la planta pis 1,    la  fusteria està  formada per marcs  i portes de simple  fulla de 2,10 metres 
d’alçada de  fusta envernissada de color  fosc amb panys metàl∙lics daurats. També hi ha una 
porta de doble batent amb mosaics de vidre opac. 

5.4 ACABATS 

5.4.1 EXTERIORS 

L’acabat de l’edifici és pintat a les façanes sobre revestiment arrebossat de morter de ciment. 

Les finestres de la planta pis 2 de la façana són les úniques que disposen de persianes. La resta 
de finestres de façanes, tenen porticons de fusta.  
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La coberta disposa de claraboies i de xemeneies d’extracció de fums. 

5.4.2 PAVIMENTS 

A  la planta baixa de  l’edifici principal, el paviment està  format per rajola de gres ceràmic de 
model clàssic de 20 x 20 cm. 

A  la planta pis 1, els acabats dels paviments varien en  funció de  les habitacions. En  tots els 
casos es tracta de rajola ceràmica de 15 x 15 cm de colorats diversos. 

A la planta pis 2, cal diferenciar dues zones pavimentades. El paviment està format per rajola 
ceràmica  a  la part posterior  i morter a  la  zona  anterior. Aquest morter és el de  la  capa de 
compressió del forjat i no hi ha cap acabat de pavimentació. 

A  la zona de magatzems posterior no hi ha cap acabat pavimentat. L’acabat correspon al del 
morter  dels  diferents  forjats  i  soleres.  Únicament  trobem  paviment  enrajolat  a  la  coberta 
transitable de la planta pis 2 que està format per rajola ceràmica tradicional catalana. 

5.4.3 PINTURA 

Tos els paraments de  l’edifici es troben pintats a excepció de  la planta pis 2 en que cap dels 
paraments interiors disposa de revestiment. 

5.5 INSTAL∙LACIONS 

5.5.1 SANEJAMENT 

L’edifici disposa de connexió a  la xarxa de clavegueram públic. Cada planta disposa de punts 
d’evacuació tant per lavabos com per inodors. Les aigües pluvials no es troben connectades a 
la xarxa d’evacuació i per drenatge superficial evacuen al carrer i al pati interior que condueix 
les aigües al carrer posterior. 

La planta pis 1 disposa d’un bany i una cuina mentre que la planta pis 2 disposa d’un bany. Les 
aigües evacuades es recullen en un únic baixant que a través d’un col∙lector situat al passadís 
de l’entrada a l’edifici, connecta amb la xarxa pública. 

La zona de magatzems no disposa de cap element de drenatge per conduir les aigües de pluja.  
Únicament s’hi observa una arqueta de registre connectada al col∙lector principal de l’edifici. 

Tota la xarxa de sanejament, és per tant, unitària. 

5.5.2 ELECTRICITAT, TV I TELEFONIA 

La  xarxa elèctrica existent es  troba en  algun  cas  grapada  als  forjats. A  la planta pis 2 hi ha 
únicament un punt de llum i un endoll. 

L’edifici disposa també de línia de TV i telefonia que dóna únicament servei a la planta pis 1. 
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5.5.3 CALEFACCIÓ 

L’edifici disposa de calefacció mitjançant radiadors situats en  la planta pis 1. L’alimentació de 
la  xarxa  es  fa  a  través  de  la  tipologia mono‐tub  amb  caldera  central  de  gas  convencional, 
situada al pati interior de la planta baixa. 

Les canonades disposen de l’aïllament tèrmic únicament en algunes zones del traçat. 

5.5.4 VENTILACIÓ 

A la planta baixa hi ha una conducció de ventilació del bany. Aquesta conducció està formada 
per un tub d’alumini corrugat de 20 cm que recorren el pati d’accés a magatzems grapada al 
forjat. 

La ventilació del bany de la planta pis 1 i la planta pis 2 evacuen a coberta a través d’un xunt. 

6 DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL 

A  continuació es descriu  l’estat actual de  cadascuna de  les parts que  componen  l’edifici. Es 
descriuen i s’il∙lustren les lesions constructives detectades així com l’origen  d’aquestes.  

Totes  les  lesions  constructives  s’inclouen  en  els  plànols  de  diagnosi  de  l’annex  3  així  com 
aquells sistemes estructurals que no compleixen els requisits mínims de la normativa d’estalvi 
energètic i seguretat estructural. 

6.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

6.1.1 ESTRUCTURA VERTICAL 

La zona anterior de  la plata pis 2 es  troba en bon estat després del  recrescut  realitzat en  la 
darrera reforma 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  3:  Imatge  de 
la  zona  anterior  de  la 
planta pis 2 sota coberta. 
(Foto 64) 
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Al mur  limítrof  amb  la  finca  veïna  del  costat  est,  s’ha  detectat  una  fissura  que  recorre  la 
verticalment la paret  des de la planta pis 1 fins a la planta pis 2.  Aquesta fissura es desplaça 
fins al forjat de la planta pis 2 

S’ha  fet  el  seguiment  de  la  fissura  sense  que  s’observi  un  increment  de  la  separació.  Es 
considera que aquest fissura ha estat provocada per assentaments diferencials de l’edifici que 
han arribat a l’equilibri sense que es prolonguin actualment. 

Les fissures, són lesions de tipus mecànic que produeixen obertures longitudinals que afecten 
només  a  la  cara  superficial  de  l’element  constructiu,  o  el  seu  acabat,  ja  siguin  continus 
(esquerdejats, arrebossat, etc.) o per elements (enrajolats, etc.) 

Encara que en algunes ocasions una fissura pot representar temporalment una etapa prèvia a 
l’esquerda, en la major part dels casos, l’origen i l’evolució són totalment diferents tot i que la 
simptomatologia pot ser similar.  

 

 

 

 

 

Il∙lustració  4:  Imatge  de 
la  habitació  de  la  planta 
pis  1  limítrofa  amb  la 
finca veïna. (Foto 43) 

 

 

En  qualsevol  cas,  resulten  lesions  evidentment mecàniques, molt  indicatives  dels  processos 
patològics del mateix origen, que afecte per igual a elements estructurals o de tancament i de 
les que podem diferenciar dos subtipus en funció de l’esforç que les origina. 

‐ Per excés de càrrega: que afecta sobre tot a elements estructurals i que exigeixen , 
en  general,  un  reforç  immediat  per  a  mantenir  la  seguretat  de  la  unitat 
constructiva. De  la mateixa manera, pot afectar a elements de tancament que es 
veuen sotmesos a càrregues per a les quals no han estat dissenyats. 

‐ Per  dilatacions  i  contraccions  higrotèrmiques:  que  també  poden  afectar 
estructures,  encara que  sobretot  afecten  a  elements de  tancament de  façana o 
coberta, quan no s’han previst les suficients juntes de dilatació en les mateixes. 

Al mateix mur on s’ha detectat la fissura anteriorment comentada, i en la zona propera al mur 
de  façana, es detecta una altra  fissura que coincideix amb  l’alçada del  tensor de  la xarxa de 
telefonia ancorat a façana. Aquest tensor està ancorat al mur de maçoneria que sembla que no 
ha resistit les tensions que transmet aquest tensor.  

La zona posterior de magatzems presenta diverses lesions constructives a considerar.  
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S’observen  diverses  zones  amb  despreniments  que  poden  ser  degudes  a  humitats.  Els 
despreniments  són  lesions  d’origen  mecànic  que  impliquen  la  separació  d’un  material 
d’acabat, del suport al qual estava aplicat. 

Aquestes  lesions  normalment  apareixen  com  a  conseqüència  de  lesions  prèvies  (humitats, 
deformacions, esquerdes, etc.  )  i es podria distingir una àmplia sub‐tipologia en  funció de  la 
causa original, encara que en el fons, està basada sempre en una falta d’adherència entre el 
suport i acabat. 

Afecta tant a acabats continus (morters, pintures, etc.) com a acabats per elements (enrajolats, 
xapats, etc. ) encara que en aquests últims presenta un major perill per a la seguretat. 

 

 

 

Il∙lustració  5:  Imatge  de 
la  paret  de  càrrega  del 
pati  interior de  la planta 
abaixa. (Foto 13) 

 

 

 

En aquest cas, els despreniments es produeixen  per humitats en els revestiments.  

Al costat oest de l’edifici que limita amb la finca veïna, a la planta pis 2 no n’observen humitats 
interiors i l’estat de l’obra de fàbrica és correcte. 

 

 

 

 

Il∙lustració  6:  Imatge 
general  de  la  part 
posterior  de  l’edifici  des 
del pati. (Foto 38) 

 

 

La diversa tipologia constructiva en els elements verticals, de murs de maçoneria  i recrescuts 
amb obra de fàbrica, a falta de revestiments, presenten un bon estat i poden ser aprofitables 
per a la execució de la nova estructura que s’hi vulgui executar. 
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Il∙lustració  7:  Imatge  de 
la  zona  de  magatzems 
des de la planta pis 2 que 
limita amb la finca veïna. 
(Foto 59) 

 

No obstant, s’observen alguns punts amb deficiències importants. Als encontres del forjat de la 
planta pis 2 amb el mur vertical i la llinda de la porta d’accés als magatzems, el mur presenta 
lesions en els acabats per falta de manteniment.  

6.1.2 ESTRUCTURA HORTIZONTAL 

Al forjat de la planta pis 2,format per biguetes de fusta massissa de 7 x 11 cm de secció, s’han 
realitzat una  sèrie de cales. A partir de les cales realitzades, s’extreu que aquestes biguetes no 
es troben afectades per cap patologia tot  i que  la reduïda secció fa que no sigui suficient per 
suportar  les  noves  càrregues  que  es  preveuen  a  la  planta  pis  2  i  que  actualment  són 
inexistents. 

En l’annex de càlcul es detallen els càlculs justificatius on s’indica que l’estructura es insuficient 
per a suportar les noves càrregues a considerar. 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  8:  Imatge  del 
forjat  de  la  zona  de 
magatzems. (Foto 16) 
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A  la zona de magatzems situada a  la zona posterior, els dos forjats formats per estructura de 
fusta de diferent tipologia presenten diversos estats de conservació.  

El forjat situat al costat est del magatzem està format per grans bigues circulars  longitudinals 
sobre el que  recolzen biguetes de  secció  inferior. Aquestes biguetes es  troben en bon estat 
segons  les cales realitzades  i no es troben afectades per cap agent de degradació biòtic com 
fongs o insecte. A l’annex d’estructures es comprova estructuralment aquesta tipologia. 

Les  bigues massisses  de  fusta  del  forjat  situat  al  costat  est  de  la  planta  pis  1  troben molt 
deteriorades fins al punt de que part del forjat ha col∙lapsat. Aquestes biguetes es troben molt 
afectades per l’atac d’insectes.  A la zona posterior, el forjat ha estat substituït parcialment per 
biguetes prefabricades de formigó. 

S’observa que el causant de les lesions es produït per agents de degradació biòtics. Existeixen 
nombrosos essers vius que s’alimenten de la fusta. Aquests essers vius són anomenats xilòfags 
i són anomenats els agents biòtics de degradació de la fusta. Es tracta de nombroses espècies 
de fongs i insectes que degraden i inclús destrueixen la fusta al alimentar‐se d’algun dels seus 
components.  

 

 

 

 

 

Il∙lustració  9:  Imatge  del 
forjat  de  la  zona  de 
magatzems. (Foto 20) 

 

 

En aquest cas,  l’atac és produït per els  insectes de cicle  larvari. Aquests  insectes al  llarg de  la 
seva  vida experimenten  la metamorfosis, passant per  les  fases del ou,  larva, pupa  i  insecte 
adult. Durant el estat  larvari el  insecte viu en el  interior de  la  fusta alimentant‐se d’aquesta. 
Aquestes larves formen una xarxa de galeries. 

El cicle comença amb la posta dels ous, a les fissures i esquerdes de la fusta, feta per l’insecte 
adult. D’aquests ous, naixerà una larva que s’alimentarà dels elements que componen la fusta 
deixant  túnels  al mateix  temps.  Aquest  buit  de matèria  sòlida  a  la  fusta  afecta  a  la  seva 
resistència, amb major o menor intensitat, segons la espècie atacant.  

Segons  els  diàmetres  de  forats  detectats  podem  afirmar  que  els  insectes  causants  de  la 
degradació es troben entre les Lictídes i els anòbids (carcoma).  
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Il∙lustració 10: Imatge del 
forjat  de  la  zona  de 
magatzems  des  de  la 
planta  pis  1.  Zona 
limítrofa  amb  la  finca 
veïna.  (Foto 53) 

 

Per  tal  de  determinat  l’estat  del  forjat  existent  a  la  zona  posterior  de  la  planta  pis  2,  s’ha 
realitzat  una  cala  a  la  zona  del  celobert  per  tal  de  comprovar  la  tipologia  estructural  i  les 
seccions existents. 

Es comprova que les seccions de les biguetes de la planta pis 2 a la zona posterior de 20 x 10 
cm es troben en un correcte estat de conservació  i no presenten cap lesió constructiva. 

 

 

 

 

  

 

Il∙lustració  11:  Imatge  de  la  cala  realitzada  a  les 
bigues  del  forjat  de  la  planta  pis  2.  Alçada  de  les 
biguetes prefabricades de formigó. (Foto 87) 

 

 

Les biguetes de formigó prefabricat situades al forjat de la planta pis 1, que forma la terrassa 
posterior  en  aquesta  planta  i  que  uneix  l’edifici  principal  amb  els  magatzems,  presenten 
despreniments de la secció resistent provocat per la corrosió de les armadures. 

L’oxidació i la corrosió són unes lesions d’origen químic que conjuntament és poden entendre 
com la transformació molecular i la pèrdua de material en les superfícies del metalls i sobre tot 
en ferro i acer. 

Objectivament  caldria  considerar‐les  com  a  dues  lesions  diferenciades,  ja  que  en  els  seus 
processos  patològics,  encara  que  normalment  successius,  són  químicament  diferents.  No 
obstant, es consideren agrupades en un mateix grup  ja que  l’aparició es simultània  i  la seva 
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simptomatologia  és  molt  semblant.  No  obstant,  a  efectes  de  definició  i  tipologia,  cal 
diferenciar‐les: 

‐ Oxidació:  Transformació  de  l’òxid  de  la  superfície  dels metalls  en  contacte  amb 
l’oxigen.  El  metall  pur,  o  en  aliatge,  es  normalment  inestable  químicament  i 
tendeix a convertir‐se en un òxid més estable, que en la majoria dels metalls ajuda 
a protegir la resta del metall de l’avanç de la transformació química, excepte en el 
cas del ferro. 

‐ Corrosió:  Pèrdua  progressiva  de  les  partícules  de  la  superfície  del metall  com  a 
conseqüència de  l’aparició d’una pila electroquímica, en presencia d’un electròlit, 
en  la  que  el metall  en  qüestió  actua  d’ànode  perdent  electrons  a  favor  del  pol 
positiu (càtode), electrons que acaben desfent les molècules, fet que provoca una 
pèrdua de material 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  12:  Imatge 
d’una biga del forjat de la 
terrassa  de  la  planta  pis 
1. (Foto 7) 

 

 

En el cas de  l’acer, segons el  tipus de pila que es produeixi, podem distingir quatre  tipus de 
processos constructius: 

‐ Corrosió  per  immersió: Quan  l’acer  està  en  contacte  o  submergit,  o  bé  la  capa 
d’òxid  fèrric es converteix en hidròxid que actua de càtode o bé  la  ionització de 
l’aigua facilita l’aparició de d’hidròxid, que acaba actuant de pol positiu. 

‐ Corrosió  per  arenació  diferencial:  quan  la  pila  es  produeix  entre  una  superfície 
seca i una altra humida de la mateixa peça(racons, gotes d’aigua, etc.) La humitat 
actua d’ànode. 

‐ Corrosió per par galvànic: produïda entre dos metalls, o entre un metall i  un altre 
més  electropositiu  (àlcalis  del  ciment,  fustes  àcides,  etc.).  Si  es  tracta  de  dos 
metalls, l’ànode el forma el més electronegatiu, que normalment sol ser l’acer. 

‐ Corrosió  intergranular:  la  que  es  produeix  entre  les  partícules  dels  diferents 
metalls d’un aliatge, com micro pars galvànics, quan aquesta no està consumada. 
És el cas que explica la corrosió de l’acer inoxidable. 
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L’estructura  que  permet  l’accés  a  la  terrassa  de  la  planta  pis  1  i  planta  pis  2  formada  per 
biguetes prefabricades de  formigó i entrebigat amb revoltó ceràmic que forma la passarel∙la, 
es troba en bon estat de conservació i no presenta cap lesió. 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 13: Imatge del 
forjat de la terrassa de la 
planta pis 1. (Foto 8) 

 

 

L’estructura que forma el magatzem lateral, perpendicular als magatzems posteriors, formada 
per bigues de formigó prefabricat que recolzen sobre jàsseres intermèdies amb entrebigat de 
peces ceràmiques, es troba en conjunt, en bon estat de conservació. 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 14: Imatge del 
magatzem  posterior  a  la 
zona del pati (Foto 35) 

 

6.1.3 COBERTA 

A  la  zona  anterior  de  la  planta  pis  2  trobem  la  estructura  reformada  formada  per  bigues 
prefabricades  que  recolzen  al mur  central  i  al mur  de  façana.  L’entrebigat  està  format  per 
maons ceràmics sobre el que es situa  l’aïllament  i  la  impermeabilització amb acabat de teula 
ceràmica. Aquests elements es troben en bon estat de conservació i estructuralment compleix 
amb la normativa de seguretat estructural. 
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Il∙lustració  15:  Imatge  da 
la  estructura  de  coberta 
de  la  zona  anterior  de 
l’edifici. (Foto 70) 

 

 

Il∙lustració  16:  Imatge  da  la  estructura  de 
coberta  de  la  zona  posterior  de  l’edifici.  (Foto 
65) 

 

Il∙lustració 17: Imatge de la 
biga  metàl∙lica  central  de 
suport de  les  corretges de 
la  coberta posterior.  (Foto 
75) 

La  coberta  de  la  zona  posterior,  presenta  un  bon  estat  de  conservació  i  compleix  amb  els 
requisits  estructurals.  no  obstant  no  compleix  amb  la  normativa  d’estalvi  energètic.  En  els 
annexos es justifica la capacitat estructural i l’aïllament. 

La  estructura de  coberta de  la  zona de magatzems  formada per biguetes de  formigó  sobre 
jàsseres de la mateixa tipologia, es troba en bon estat de conservació. Els panells ondulats de 
coberta es troben afectats exteriorment per  líquens  i en alguns punts perorats per  les unions 
amb l’estructura. 
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Il∙lustració  18:  Imatge  da 
la  estructura  de  coberta 
de la zona de magatzems. 
Mur  central  entre 
magatzems. (Foto 54) 

 

 

Els elements estructurals que forma la terrassa del magatzem oest, es troben en bon estat de 
conservació. No obstant,  igual que  la resta del magatzem els acabats constructius presenten 
molts defectes de  forma. De  la mateixa manera que els panells de  fibrociment,    la  terrassa 
presenta líquens en la seva superfície. 

En l’annex d’estructures es comprova la capacitat portant d’aquests forjats. 

 

 

 

 

Il∙lustració  19:  Imatge  da 
la  estructura  de  coberta 
de  la  zona  central  de 
magatzems. (Foto 61) 
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6.2 SISTEMA ENVOLUPANT 

6.2.1 FAÇANES 

La façana principal presenta en general un esta òptim de conservació. La façana es va reformar 
l’any 2003 i es van dur a terme les tasques de reparació i substitució dels revestiments. Es va 
pintar tota la façana. Des d’aleshores, l’estat de conservació de la façana s’ha mantingut i no hi 
ha hagut despreniments en els revestiments.  

S’observa  a  la  façana,  la  existència  de  diverses  línies  d’enllumenat  i  telefonia  públiques 
grapades  i ancorades a façana. Com s’ha comentat en  l’anàlisi de  la estructura vertical, calen 
realitzar una sèrie d’actuacions amb aquests serveis.  

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  20:  Imatge  da 
la façana principal des de 
la rambla. (Foto 1) 

 

El costat est de l’edifici presenta un acabat pintat sense cap lesió aparent del mur lateral. En la 
il∙lustració número 21, s’observa el perfil de l’edifici amb els dos nivells de coberta. 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  21:  Imatge 
general de  l’edifici des de 
un  lateral  amb  els  dos 
nivells  de  coberta.  (Foto 
3) 
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A diferència de  la  façana principal,  la  façana posterior no ha  estat  reformada  recentment  i 
presenta desgast dels revestiments de pintura. La pluja i la humitat han fet que la pintura de la 
façana s’hagi enfosquit a causa de la presència d’agents biòtics. 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  22:  Imatge  de 
la  façana posterior.  (Foto 
85) 

 

 

La  façana  posterior  dels  magatzems  presenta  un  acabat  amb  pintura.  S’hi  observa  la 
discontinuïtat  de  les  diferents  fases  constructives  i  per  tant,  no  hi  ha  un  revestiment  que 
unifiqui  la construcció. Tanmateix  la  falta de manteniment ha  fet que en molts punts hi hagi 
hagut despreniments de la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  23:  Imatge  de 
la  façana  posterior  de  la 
zona  de  magatzems. 
(Foto 30) 
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6.2.2 IMPERMEABILITZACIÓ i AÏLLAMENT 

Com s’ha vist, l’edifici actual està format en la major part per murs de maçoneria i que no duen 
aïllament específic, ja siguin làmines o plaques d’aïllament tèrmic o acústic.  

No obstant, l’únic aïllament existent, és el de la coberta anterior, format per aïllament de 4 cm 
a base de plaques de poliestirè extruït,  instal∙lat en  la darrera reforma  i que es troba en bon 
estat de conservació. 

Amb aquest context, en l’annex d’anàlisi energètica, es realitza un estudi i anàlisi de l’aïllament 
tèrmic  actual  per  tal  d’establir  les  deficiències  i  necessitats  energètiques  futures  per  tal de 
complir amb la normativa vigent. 

Pel que fa a la impermeabilització, tal com s’ha comentat en apartats anteriors, es necessària 
una actuació ja que no hi ha cap envà pluvial ni revestiment que impermeabilitzi el mur lateral 
de l’edifici al costat oest tot i que l’obra de fàbrica presenta un correcte estat de conservació. 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  24:  Imatge  de  la  façana  posterior  i  del 
lateral de l’edifici. (Foto 77) 

 

 

6.2.3 COBERTA. 

L’acabat de la coberta és de teula àrab ceràmica en tot l’àmbit que es troba en bon estat. No 
s’han detectat infiltracions d’aigua a la coberta tot i que la teulada de la zona posterior s’haurà 
de revisar en cas de ser necessària  la  instal∙lació d’aïllant tèrmic. De  la mateixa manera, a  les 
claraboies, caldrà revisar les juntes per evitar qualsevol infiltració. 

Les  cobertes  de  la  zona  de magatzem,  a  excepció  de  la  terrassa  transitable,  presenten  un 
acabat amb panells de fibrociment que per falta de manteniment presenten líquens en tota la 
superfície. Cal tenir en compte  la consideració de residus perillosos aquest panells pel que  la 
seva retirada haurà de ser executada per professionals especialitzats. 
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Il∙lustració 25: Imatge de la 
coberta  de  la  zona 
posterior. (Foto 86) 

 

L’encontre de la terrassa amb la paret lateral de l’edifici no presenta cap tipus de revestiment i  
les biguetes es troben vistes amb el risc de patir corrosió.  

 

 

 

 

 

Il∙lustració 26: Imatge de la 
terrassa  de  la  planta  pis  2 
de  la  zona  de magatzems. 
(Foto 33) 

 

 

6.2.4 FUSTERIA EXTERIOR 

La fusteria exterior presenta diverses tipologies en funció de  la planta de  l’edifici. A  la façana 
principal,  la  fusteria  és  de  fusta massissa  pintada  a  la  planta  pis  1,  amb  un  cert  grau  de 
deteriorament que fa que sigui molt recomanable la substitució de les dues finestres. La porta 
d’accés al balcó i el marc es van substituir per fusteria metàl∙lica d’alumini lacat i no es troben 
deteriorades. De  la mateixa manera, a  la planta pis 2  i a  la planta baixa, es  va  substituir  la 
fusteria de fusta per fusteria d’alumini lacat i presenten un òptim estat de conservació. 
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Il∙lustració 27:  Imatge de  la porta posterior d’accés a 
la terrassa de la planta pis 1. (Foto 49) 

 

A la façana posterior, tota la fusteria és de fusta a excepció de la planta pis 2 on la fusteria és 
d’alumini.  Tot  i  que  la  fusta  no  presenta  una  degradació  força  considerable,  segons  la 
rehabilitació energètica estudiada en  l’annex corresponent, cal substituir  la vidrieria,  fet que 
pot comportar la substitució d’aquesta fusteria. 

Tota la fusteria de la zona de magatzems és de fusta massissa envernissada de diferents colors. 
Totes  elles  presenten  degradació  per  insectes,  fet  que  fa  necessària  la  substitució  de  totes 
elles. Als plànols de l’annex 3 es mostren totes les finestres que presenten degradació. 

6.2.5 VIDRIERIA 

Totes  les  vidrieries  de  l’edifici  es  troben  en  bon  estat  de  conservació,  no  obstant,  segons 
l’estudi energètic, s’aconsella,  la substitució de totes  les vidrieres d’una única fulla per tal de 
millorar la eficiència energètica de l’edifici.  

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  28:  Imatge  de 
la  porta  d’accés  al  balcó 
de  la  façana  principal. 
(Foto 45) 
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6.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

6.3.1 DIVISÒRIES INTERIORS 

Les divisòries interiors de l’edifici de la planta baixa i la planta pis 1 estan formades per parets i 
envans d’obra de fàbrica que es troben en bon estat de conservació. 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 29:  Imatge del 
passadís  d’accés  a 
l’escala a  la planta baixa. 
(Foto 6) 

 

La planta pis 2  i  la zona de magatzems, no disposen de divisòries  interiors  i totes  les parets  i 
murs són estructurals, per tant totes les divisòries interiors seran de nova construcció. 

6.3.2 FALS SOSTRE 

El fals sostre del local comercial de la planta baixa format per plaques de guix es troba en bon 
estat de conservació. 

L’altre fals sostre existent a l’edifici i que es troba a la habitació 1 de la planta pis 1 format per 
plaques de guix embellides, també es troba en bon estat de conservació. 

6.3.3 FUSTERIA INTERIOR 

En  general,  la  fusteria  interior  presenta  un  bon  estat  de  conservació,  únicament  seria 
necessària la substitució dels elements per raons estètiques. 
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Il∙lustració 30:  Imatge del passadís amb  les portes de  la 
planta pis 1. (Foto 46) 

 

 

6.4 ACABATS 

6.4.1 EXTERIORS 

La falta de manteniment ha fet que els acabats exteriors de l’edifici presentin una degradació 
considerable a excepció de la zona anterior de la façana principal i la coberta. La degradació ve 
donada principalment per humitats i agents biòtics. 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 31: Imatge de 
la  terrassa  de  la  planta 
pis  1  amb  accés  als 
magatzems. (Foto 55) 

 

6.4.2 PAVIMENTS 

Els paviments existents a  la planta pis 1  i  la planta baixa es troben en bon estat, tot  i que es 
tracta de rajoles clàssiques que estèticament fan pensar en una construcció antiga. A excepció 
d’un  criteri  estètic  o  alguna  necessitat  constructiva  puntual  no  és  necessària  la  substitució 
d’aquest paviment. 

A  la  zona  posterior  de  la  planta  pis  2,  trobem  paviment  de  rajoles  ceràmiques  catalanes. 
Aquest paviment presenta un grau de deteriorament degut a que les rajoles actuals es troben 
trencades  i no existeix un anivellament correcte de  totes  les peces del paviment. Caldrà per 
tant, la retirada del paviment existent i la substitució d’un nou paviment. 
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La zona anterior de  la planta pis 2 així com  la zona de magatzems no disposa de paviment  i 
l’acabat és el del forjat de la planta. Cal per tant, la definició d’un nou paviment . 

Les terrasses existents a la planta pis 2 i a la planta pis 1 disposen d’un acabat amb paviment 
de rajola ceràmica que presenta desgast degut a l’ús i el pas del temps per agents climàtics.  

 

 

 

 

 

Il∙lustració 32:  Imatge del 
paviment  existent  a  la 
zona  posterior  de  la 
planta pis 2. (Foto 71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 33:  Imatge del 
paviment  de  la  terrassa 
de la planta 1 . (Foto 81) 

 

6.4.3 PINTURA 

A la planta baixa i a la planta pis 1 tots els paraments es troben pintats i en algun cas el acabat 
és empaperat. L’estat de conservació és correcte, tot i això es recomana un repintat de tots els 
paraments interiors. 

A la planta pis 2 les zones pintades es troben molt deteriorades i cal una reforma integral de la 
planta, per tant, caldrà pintar els nous paraments.  
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Il∙lustració  34:  Imatge 
dels  acabats  del  mur 
central de  la planta pis 2. 
(Foto 72) 

 

6.5 INSTAL∙LACIONS 

6.5.1 SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament existent permet l’evacuació de les aigües residuals i pluvials de l’edifici. 
A cadascuna de les plantes hi ha bany i inodor, no obstant els punts d’evacuació es concentren 
en un punt de tota la planta.  

En diferents punts d’evacuació d’aigües pluvials s’han detectat infiltracions. 

Les  baixants  de  pluvials  provinents  de  la  coberta  i  de  les  diferents  terrasses  es  troben 
malmeses i les pèrdues d’aigua fan que hi hagin humitats als paraments exteriors. Tanmateix, 
els materials d’aquestes conduccions no s’ajusten a la normativa vigent. 

 

 

 

Il∙lustració  35:  Imatge  dels  acabats  del  mur 
central de la planta pis 2. (Foto 72) 

 

 

 

 

 

 

il∙lustració  36:  Imatge  de  la 
baixant  de  coberta.  (Foto 
80) 
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6.5.2 ELECTRICITAT, TV I TELEFONIA 

L’edifici actual disposa de línies de telefonia, TV i electricitat. Hi ha un únic comptador d’aigua i 
electricitat. En cas de  reformar  l’edifici de  la planta pis 2 es  fa necessària  la  instal∙lació d’un 
nou comptador i la definició de la xarxa elèctrica, de telefonia i TV d’aquesta planta.  

De la mateixa manera, cal revisar les necessitats elèctriques del la planta pis 1 i la planta baixa 
per a adaptar la xarxa existent que segons la normativa vigent, és insuficient.  A la planta pis 2, 
hi ha únicament un punt de llum i un endoll que són insuficients per donar ús a la nova planta. 

Al  il∙lustració  s’observa  el  comptador  elèctric  actual  situat  a  l’entrada  de  l’edifici  que  no 
compleix amb els requeriments actuals necessaris. Caldrà per tant, adaptar el quadre general 
per a poder disposar de diversos comptadors per a cada habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 37:  Imatge del quadre general a  l’entrada 
de l’edifici. (Foto 5) 

 

A  façana  hi  ha  ancorades  les  línies  elèctriques  i  de  telefonia    que  afecten  a  la  integritat 
estructural  de  la  façana.  Els  ancoratges  de  les  línies  provoquen  tensions  sobre  els  murs 
existents que poden provocar a la llarga un increment de les fissures detectades. 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  38:  Imatge  de 
la  connexió  de  la 
instal∙lació  d’enllumenat 
públic a la façana. 
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6.5.3 CALEFACCIÓ 

Actualment,  la caldera es troba ubicada al pati  interior  i no disposa de  la capacitat  i potència 
suficient  per  donar  abastament  a  l’edifici  ni  adaptar‐se  als  requisits  que  contempla  la 
normativa vigent ni donar servei a un possible increment de la demanda energètica. 

 

 

 

 

 

Il∙lustració  39:  Imatge  de 
les instal∙lacions de ACS al 
pati  de  la  planta  baixa. 
(Foto 40) 

 

Les instal∙lacions de la planta pis 1 han estat força temps sense rebre un manteniment acurat 
de les instal∙lacions de calefacció, fet que ha portat a una degradació progressiva dels diferents 
elements. 

6.5.4 VENTILACIÓ 

La  instal∙lació de ventilació no compleix amb  la normativa de salubritat vigent. Els conductes 
que provenen del  local comercial  i del bany d’aquest  local no evacuen a  l’exterior segons  la 
normativa i estèticament la solució actual tampoc és acceptable. 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 40: Imatge del 
conducte de ventilació del 
bany  de  la  planta  baixa 
travessant el pati interior.  
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7 CONCLUSIONS 

A partir de la diagnosi que s’ha realitzat de l’edifici, es resumeixen a continuació els punts més 
importants a tenir en compte en la redacció del projecte constructiu. 

En primer lloc, es justifica estructuralment, que el forjat de la planta pis 2 de la zona anterior, 
no compleix els mínims requisits de seguretat segons la normativa vigent així com  el forjat del 
costat est de la zona de magatzems. 

La coberta existent a  la zona de magatzems es  troba  força deteriorada, està construïda amb 
fibrociment i tot i complir els càlculs estructurals actuals no s’assegura la seguretat estructural 
a llarg termini. 

El mur  de mitgera  que  limita  al  costat  est  presenta  una  fissura  lleu  que  no  compromet  la 
seguretat estructural de  l’edifici, provocat per  la existència d’uns ancoratges en  façana de  la 
companyia elèctrica. 

Molts dels revestiments existents  a la zona de magatzems es troben deteriorats per la manca 
de manteniment. 

Segons l’estudi energètic realitzat amb el programari específic del CTE‐HE1, hi ha una sèrie de 
components  que  no  compleixen  la  resistència  tèrmica  mínima.  Aquests  components 
corresponen al mur de maçoneria de la façana principal, del mur d’obra de fàbrica de la planta 
pis 2  i de  la  coberta posterior. Tanmateix, els vidres de  simple  fulla no  compleixen amb els 
requisits mínims de permeabilitat i hi ha risc de condensacions a la coberta posterior. 

Les  instal∙lacions  actuals  no  compleixen  amb  els  certificats  energètics  i  s’han  detectat 
instal∙lacions de ventilació que no compleixen el document del CTE, salubritat. 

Amb tot el que s’ha exposat en aquest document de diagnosi, es considera que es disposa de 
tota la informació suficientment justificada per poder disposar de les dades de partida per a la 
redacció del projecte de rehabilitació. 

 

 

El Vendrell, març de 2012 

 

L’autor de l’estudi 

 

 

 

 

 

 

 

Pau Kuipers Ivern 
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1 OBJECTE 

En aquest annex s’estudia i s’analitza estructuralment l’estat actual de l’edifici per tal disposar 
de  la  informació necessària que permeti  avaluar quines  són  aquelles estructures que  siguin 
capaces d’assumir les càrregues actuals i futures segons la normativa vigent. 

S’avaluen principalment els elements estructurals horitzontals que formen els diferents tipus 
de forjats existents. Els elements estructurals horitzontals són els més crítics ja que a partir de 
la  diagnosi  realitzada  de  l’estat  actual  de  l’edifici,  s’observa  el  deteriorament  de  part 
d’aquestes estructures.  

Els elements estructurals  verticals de  l’edifici estan  formats per els murs de maçoneria que 
suporten  els  diferents  forjats.    No  s’han  observat  en  la  diagnosi,  problemes  evidents  amb 
aquests  elements  i  per  tant  no  es  calculen  per  a  l’estat  actual  de  l’edifici.  No  obstant,  el 
projecte de rehabilitació cal justificar que els murs de maçoneria suporten les noves càrregues 
considerades. 

2 ESQUEMA ESTRUCTURAL EXISTENT 

Es  descriuen  a  continuació  els  forjats  existents  en  l’edifici  d’estudi  així  com  als magatzems 
posteriors per a realitzar el posterior anàlisi de l’estat actual. 

Cadascun  dels  elements  a  estudiar  té  les  seves  característiques  estructurals:  llum màxima, 
separació  entre  bigues,  accions  de  càlcul,  tipologia  estructural,  etc.  Es  per  això  que  es 
defineixen  els  16  tipus  d’estructures  a  calcular  que  es  descriuen  a  continuació  i  que  es 
codifiquen de  l’1 al 16. A  l’apèndix 1 s’adjunten els càlculs detallats de cadascuna d’aquestes 
16 estructures.  

Edifici principal 

‐ Forjat anterior PP1 

o 01_Forjat anterior PP1_biga_5x11: Biguetes de  fusta massissa 5  x 11  cm 
amb  separació entre eixos de 80  cm.  i  longitud màxima de 4,25 m  amb 
recolzament  sobre  jàssera metàl∙lica  intermèdia..  Entrebigat  amb  peces 
ceràmiques i capa de compressió amb 5 cm de morter. 

o 02_Forjat anterior PP1_jàssera 2_HEB 140 i 03_Forjat anterior PP1_jàssera 
1  IPE 220: Reforç  inferior amb bigues metàl∙liques. Les dues  jàsseres que 
reforcen  directament  el  forjat  existent  inferiorment  són  de  4,90 m  de 
longitud cadascuna HEB 140. Aquestes recolzen sobre  la  jàssera principal 
en  un  costat  i  en  els murs  laterals  de  l’edifici.  La  jàssera  principal  que 
suporta les altres dues i que recolza al murs de façana i a la biga central és 
una biga IPE 220 de 3,90 metres de longitud. 

o 04_Estintolament PP1_HEB 550: Biga metàl∙lica central d’estintolament del 
forjat anterior. Aquest estintolament permet unificar  l’espai entre  la zona 
anterior  i posterior per al  local comercial. La biga suporta  la meitat de  les 
càrregues  del  forjat  anterior  i  posterior  de  totes  les  dues  plantes 
mitjançant un perfil HEB 550 de 6 m de longitud. 

‐ Forjat posterior PP1 
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o 05_Forjat posterior PP1_10x20: Bigues prefabricades de formigó armat de 
10  x  20  cms  amb  separació  entre  eixos  de  60  cm  i  6,60 m  de  longitud. 
Entrebigat format per revoltons ceràmics i capa de compressió. 

‐ Forjat anterior PP2 

o 06_Forjat anterior PP2_biga_5x11: Biguetes de  fusta massissa 5  x 11  cm 
amb  separació entre eixos de 80  cm  i de 4,25 m de  longitud. Entrebigat 
amb peces ceràmiques i capa de compressió amb 5 cm de morter. 

‐ Forjat posterior PP2 

o 07_Forjat posterior PP2_10x20: Bigues prefabricades de formigó armat de 
10  x  20  cms  amb  separació  entre  eixos  de  60  cm  i  6,60 m  de  longitud. 
Entrebigat format per revoltons ceràmics i capa de compressió. 

‐ Coberta zona anterior 

o 08_Coberta  zona anterior_11x18: Bigues prefabricades de  formigó armat 
de 11 x 18 cms de 4 m de  longitud en perfil  i separació entre eixos de 80 
cm  amb  entrebigat  format  per  maons  ceràmics  capa  de  compressió  i 
acabat amb teula de ceràmica. 

‐ Coberta zona posterior 

o 09_Coberta posterior_10x16: Bigues prefabricades de formigó armat de 10 
x 16 cms‐ de 5,40 cm de longitud màxima amb separació entre eixos de 60 
cm disposades en sentit perpendicular a  les aigües.‐Entrebigat format per 
maons ceràmics i acabat de teula a l’exterior.  

o 10_Coberta posterior_IPE 330: Biga metàl∙lica central IPE 330 de 6,60 m de 
suport  de  les  corretges  de  coberta  que  transmet  les  càrregues  al mur 
central i el mur de la façana posterior. 

Magatzems 

‐ Forjat costat oest PP1 

o 11_Forjat  Magatzem  oest  PP1_jàssera_28x28:  Jàsseres  formades  per 
bigues circulars de fusta massissa de diàmetre 35 cm aproximadament de 
5,90 m de  longitud amb separació entre eixos de 180 cm. Sobre aquestes 
jàsseres  recolzen  els  cabirons de  fusta.  Es  considera  a  efectes de  càlcul, 
una secció útil de 28 x 28 cm. 

o 12_Forjat  Magatzem  oest  PP1_biga_16x16:  Biguetes  de  fusta  massissa 
circulars  de  diàmetre  24  cm.  aproximadament  i  de  5,44 m  de  longitud 
recolzada sobre la jàssera amb una llum màxima de 1,85 m i amb separació 
entre  eixos  de  80  cm.  Entrebigat  amb  peces  ceràmiques  i  capa  de 
compressió  amb  5  cm  de morter.  Es  considera  a  efectes  de  càlcul,  una 
secció útil de 16 x 16 cm. 

‐ Forjat costat est PP1 
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o 13_Forjat  Magatzem  est  PP1_biga_12x12:  Biguetes  de  fusta  massissa 
circulars de diàmetre 20 cm. de 3,75 m de  longitud amb separació entre 
eixos de 72  cm. Entrebigat amb peces  ceràmiques  i  capa de  compressió 
amb 5 cm de morter. Es considera a efectes de càlcul, una secció útil de 12 
x 12 cm. 

‐ Forjat terrassa costat oest PP2 

o 14_Forjat terrassa oest PP2_10x20: Bigues prefabricades de formigó armat 
de 10 x 20 cms‐ amb separació entre eixos de 60 cm. i longitud de 5,44 m. 
Entrebigat format per maons ceràmics i capa de compressió. 

‐ Coberta costat est PP2 

o 15_Coberta magatzem  est  PP2_10x20:  Bigues  prefabricades  de  formigó 
armat  de  10  x  20  cms  en  forma  de  jàssera  que  suporten  les mateixes 
bigues  en  forma  de  cabirons  amb  llums  màximes  de  3,  75  m.  Tota 
l’estructura  suporta  únicament  els  panells  de  fibrociment  ondulat  de 
coberta.  No  es  realitza  la  comprovació  d’aquesta  estructura  ja  que  els 
materials han de  ser  substituïts  i  es  realitzarà un  recàlcul en el projecte 
constructiu. 

‐ Coberta magatzem posterior 

o 16_Forjat  magatzem  Posterior_10x20:  Bigues  prefabricades  de  formigó 
armat de 10 x 20 cms‐ amb separació entre eixos de 70 cm.  i  longitud de 
4,10 m. Entrebigat format per maons ceràmics i capa de compressió. 

3 MEMÒRIA DE CÀLCUL 

3.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Per a la anàlisis de les estructures existents es pren d’aplicació la següent normativa: 

‐ Document Bàsic de Seguretat Estructural , DB‐SE 

‐ Document Bàsic de Seguretat Estructural  , DB‐SE. Annex D: Avaluació estructural 
d’edificis existents. 

‐ DB‐SE/AE Accions en d’edificació 

‐ Instrucció del formigó estructural EHE‐08 

‐ DB‐SE‐A, Seguretat estructural de l’acer 

‐ DB‐SE‐M, Seguretat estructural de la fusta 

‐ DB‐SE‐F, Seguretat estructural de l’obra de fàbrica. 
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3.2 ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 

Per  a  l’estudi  estructural  dels  forjats  existents  s’han  considerat  dos  tipus  de  càrregues,  les 
càrregues  permanents  i  les  sobre  càrregues  d’ús  segons  la  norma  DB‐SE/AE  Accions  en 
d’edificació 

Totes aquestes càrregues  són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que 
puguin actuar per raó del seu ús i de la neu. 

Les primeres, s'han entès dissociades en: 

  a)  Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 

  b)  Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i 
instal∙lacions  fixes  que  suporta  l'element.  Aquestes  estan  compostes  per  tres 
tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al pes de tots els objectes que 
puguin  gravitar  sobre  un  element:  persones, mobles,  instal∙lacions  amovibles, 
matèries emmagatzemades, vehicles, etc.   

Les sobrecàrregues d’ús: són accions derivades de l'ús, les quals actuen superficialment sobre els 
elements  resistents.  En  elles  s'inclouen  les  d'ús  pròpiament  dites,  segons  Norma  DB‐SE/AE 
Accions  en  d’edificació,  en  funció  de  la  tipologia  de  l’edifici,  l’ús  que  se’n  dóna  i  la  ubicació 
d’aquest. 

En la justificació dels càlculs de cadascun dels forjats es detallen les càrregues considerades per als 
càlculs dels estats límits últims ELU i dels estats límits de servei ELS. 

3.3 COMPROVACIONS 

L’edifici existent disposa de dues tipologies diferents de forjat a més de reforços mitjançant perfils 
metàl∙lics laminars, variant en cada cas, les llums de les bigues, seccions, separació entre bigues i 
càrregues suportades. Aquestes tres tipologies són les següents: 

‐ Forjat  unidireccional  format  per  bigues  de  formigó  pretesades  i  entrebigat  amb 
revoltons ceràmics i capa de compressió. 

‐ Forjat unidireccional  format per biguetes de  fusta massissa amb entrebigat  format 
per maons ceràmics i capa de compressió. 

‐ Reforç o suports amb bigues metàl∙liques en perfils laminars d’acer. 

En  cadascun  d’aquests  casos  es  comproven  les  seccions  resistents  de  les  bigues  estructurals, 
aplicant les càrregues considerades segons la normativa vigent per a complir amb els estats límit 
últim i els estats límits de servei. 

En tots els casos, no s’ha considerat l’aportació resistent de la capa de compressió a la resistència 
del forjat, donat que no es disposa de la suficient informació per a avaluar l’aportació resistent al 
forjat. Aquesta hipòtesis, en tot cas, deixa els resultats finals obtinguts del costat de la seguretat. 

En  l’apèndix  1,  es  detallen  els  càlculs  realitzats  per  a  cada  forjat,  incloent,  les  dades  de  les 
característiques mecàniques dels materials considerats, les hipòtesis de càrregues, coeficients de 
majoració segons la normativa, comprovacions dels ELU i ELS i els resultats obtinguts. En tots els 
casos al resum final de càlculs, s’informa de compliment o no de la secció estructural.  
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Per a les comprovacions de l’acer i la fusta estructural, s’ha emprat una fulla de càlcul de creació 
de l’autor del projecte que implementa la formulació contemplada en la normativa vigent.  

No obstant, per a la comprovació de les seccions de formigó estructural, s’han emprat la aplicació 
informàtica del “Promptuari informàtic del formigó estructural”, desenvolupada per la universitat 
Politècnica  de  Madrid,  que  inclou  les  comprovacions  de  la  norma  “Instrucció  del  formigó 
estructural”. Els resultats d’aquestes comprovacions s’adjunten també a l’apèndix 1. 

Tot  i que s’ha realitzat una cala per a determinar  les característiques de  les biguetes de formigó 
pretesat  i que s’han consultat diferents catàlegs comercials, no es disposa d’informació precisa 
sobre les armadures de les biguetes prefabricades i pretesades que formen els diferents forjats.  

S’ha  considerat  a  efectes  de  càlcul,  que  aquestes  bigues  disposen  simplement  d’armadures 
passives  i  se’n  comprova  que  l’àrea  total  suposada  d’acer,  compleix  els  requisits mínims  de 
resistència. Considerar que les armadures de les biguetes de formigó no estan pretesades, deixa 
les  comprovacions del  costat de  la  seguretat,  tal  com  s’ha  contrastat amb  les  resistències que 
ofereixen  les  biguetes  prefabricades  pretesades  de  diverses marques  comercials  en  els  seus 
catàlegs per a bigues de dimensions similars. 

4 CONCLUSIONS 

S’ha comprovat la resistència de cadascun dels forjats existents segons les hipòtesis de càlcul i 
els resultats considerats en l’apèndix número 1 d’aquest annex  i s’arriba a la conclusió que els 
següents forjats no compleixen els requisits mínims de resistència i de servei: 

o 06_Forjat anterior PP2_biga_5x11: Biguetes de  fusta massissa 5  x 11  cm 
amb  separació entre eixos de 80  cm  i de 4,25 m de  longitud. Entrebigat 
amb peces ceràmiques i capa de compressió amb 5 cm de morter. 

o 13_Forjat  Magatzem  est  PP1_biga_12x12:  Biguetes  de  fusta  massissa 
circulars de diàmetre 20 cm. de 3,75 m de  longitud amb separació entre 
eixos de 72  cm. Entrebigat amb peces  ceràmiques  i  capa de  compressió 
amb 5 cm de morter. Es considera a efectes de càlcul, una secció útil de 12 
x 12 cm. 

Per  tant,  al  projecte  constructiu,  caldrà  projectar  les  actuacions  necessàries  sobre  aquests 
forjats per  tal de que puguin complir els requisits estructurals necessaris per complir amb  la 
normativa vigent. 
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APÈNDIX 1: CÀLCULS ESTRUCTURALS 

 

o 01_Forjat anterior PP1_biga_5x11:  

o 02_Forjat anterior PP1_jàssera 2_HEB 140 

o 03_Forjat anterior PP1_jàssera 1 IPE 220 

o 04_Estintolament PP1_HEB 550 

o 05_Forjat posterior PP1_10x20 

o 06_Forjat anterior PP2_biga_5x11 

o 07_Forjat posterior PP2_10x20 

o 08_Coberta zona anterior_11x18 

o 09_Coberta posterior_10x16:  

o 10_Coberta posterior_IPE 330 

o 11_Forjat Magatzem oest PP1_jàssera_28x28 

o 12_Forjat Magatzem oest PP1_biga_16x16 

o 13_Forjat Magatzem est PP1_biga_12x12 

o 14_Forjat terrassa oest PP2_10x20 

o 15_Coberta magatzem est PP2_10x20 

o 16_Forjat magatzem Posterior_10x20 

 





1. DADES GENERALS 

Data : 09/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi

Llum  màxima de cabiró (planta) = 1,80 m

Llum  màxima de cabiró (perfil) = 1,80 m

Amplada de càrrega del cabiró  = 0,80 m

Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix

Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : ‐

Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal

Espesor de làmines  = ‐ mm

Tracció admisible t = 8,5 MN/m2

Flexió admisible F = Rk = 11 MN/m2

Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,30

del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix

del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Classe de servei: 2

Coeficient parcial de seguretat M = 1,3

(segons DB SE‐M Taula 2.3)

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Forjat format per estructura de fusta

FORJAT PLANTA PIS 1. ZONA ANTERIOR. 

BIGUETES DE FUSTA MASSISSA 5 x 11 cms.



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,67

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,67

Forjat = 92 kp / m2 Permanent 1,67

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,67

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 438,889 kp / m2

Durada kmod (segons 2.4)

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet de teules = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43

Entrebigat = 25 kp / m2 Llarga 1,43

Forjat = 92 kp / m2 Llarga 1,43

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,43

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 216,667 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 351,11 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 1,80 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 142,20 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 0,90 m
Longitud costat 2 (b) = 0,90 m
Longitud del cabiró = 1,80 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 42,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 142,20 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 11 cm
Base mínima (bmin) = 4,81 cm
Base (b) = 5 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 1.059.253 kp/m2 Compleix
σ hipòtesis 2 = 703.934 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2

FORJAT

En el sentit de l'aigua
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 300
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 0,60 cm
Fletxa de càlcul (f) = 0,22 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 1,80 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 142,20 kp  m
σ màxima de càlcul = 1.059.253 kp/m2
Alçada de la secció = 11 cm
Amplada de la secció = 5 cm
Àrea secció = 55 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Pau Kuipers Ivern

Compleix

Compleix
Compleix



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ FORJAT
GENERALITATS

a.

On:

1.
2.
3.

b.

Tipus d'elements =

= 1,25

c.

‐

‐

‐

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 

individualment enlloc de la estructura global.

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 

corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 

fusta. Si es consideren en altres materials.

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 

minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies no 

protegides o superficies protegides on el temps d'inici de la 

carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 

durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta massissa

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 

SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 

segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

, 0 0ef char nd d k d  

:efd

0 :d

0 :k

:fk



PROFUNDITAT CARBONITZADA

On:

t

Tipus de fusta =
= 0,80

Temps d'exposició  = 30 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,1
Espessor de la capa de guix = 50 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta Cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb fusta
V. de carbonització sense protecció = 0,80 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,90 mm/min
Temps d'exposició t = 30 minuts
Temps de càlcul t = ‐3,3 minuts

= ‐3,0 mm
= 1,00
= 1,25
= 7 mm
= 4,0 mm

Compleix resistència = Compleix
(veure comprovacions)

Coníferes ‐ Fusta massissa

Taulers derivats de fusta no contraxapats

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 

secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 

d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

Revestiment amb fusta

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i en 

el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

,char n nd t 

:n

:n

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:n

:n
:n



COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entrebigat = 25 kp / m2 1,00
Forjat = 92 kp / m2 1,00
Envans = 60 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 195 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 156,00 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 1,80 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 63,18 kp  m

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 11 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 4 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 1.004.107 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2





1. DADES GENERALS 

Data : 10/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum  màxima  (planta) = 4,90 m

Llum  màxima  (perfil) = 4,90 m

Amplada de càrrega  = 2,10 m

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA SECCIÓ

Tipus perfil:

Secció de càlcul:

Alçada (h) = 140 mm

Base (b) = 140 mm

Gruix ànima Tw = 7 mm

Gruix ales T f = 12 mm

Àrea de la secció = 43 cm2

4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA SECCIÓ (segons SE‐A)

Pes = 33,70 Kg/m

Iy = 1510 cm4

Wy = 216 cm3

Iz = 550 cm4

Wz = 79 cm3

Tipus d'acer = S‐275

Tensió de límit elàstic = 255 N/mm2
Tensió de ruptura = 410 N/mm2

Mòdul elàstic E = 210.000 N/mm2

Mòdul de rigidesa G = 81.000 N/mm2

Coeficient de poisson v = 0,3

Coeficient de dil∙latació tèrmica = 1,2E‐05 (ºC)^‐1

Debsitat de l'acer = 7.850 kg/m3

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Coeficient de seguretat M de l'acer = 1,05

Resistència de càlcul fyd=fy/FS 242,857 N/mm2

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

FORJAT ANTERIOR PP1.  

JÀSSERA SECUNDÀRIA. HEB 140

HEB

140

Jàssera



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 16,05 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Forjat = 80 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 544 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 16,0476 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00

Forjat = 80 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 381,048 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 1.143,27 kp / m
Longitud lliure  (L) = 4,90 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 3.431,24 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,45 m
Longitud costat 2 (b) = 2,45 m
Longitud  = 4,90 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 135,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 3.431,24 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

Considerant el mòdul resistent de la secció tenim que:

Caldrà un mòdul resistent mínim que compleixi la relació següent:

Tensió admissible ad = 2.429 Kp/cm2
σ de càlcul = 1.589 Kp/cm2
Mòment de càlcul  = 343.124 Kp cm 
Mòdul resistent mínim Wy = 141,29 cm3
Mòdul resistent de càlcul Wy = 216,00 cm3

La secció compleix ELU Compleix

REDIMENSIONAMENT E.L.U. ‐  Perfils mínims que compleixen resitència

Wy Perfil

IPE = 146,00 cm3 IPE 180 18,8 Kp/m
IPN = 161,00 cm3 IPN 180 21,9 Kp/m
HEA = 155,00 cm3 HEA 140 24,7 Kp/m
HEB = 144,00 cm3 HEB 120 26,7 Kp/m
HEM = 190,00 cm3 HEM 100 41,8 Kp/m

FORJAT

En el sentit de l'aigua

Pes

maxM
W

 

max maxM Y
I

 


max

admissible

MW






DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa (L/f) = 250
Iy mínima per complir fletxa = 1.459 cm4
Fletxa admisible (fad) = 1,96 cm
Fletxa de càlcul (f) = 1,89 cm

La secció compleix ELS Compleix

REDIMENSIONAMENT E.L.S. ‐  Perfils mínims que compleixen fletxa

Iy Perfil

IPE = 1940,00 cm4 IPE 200 22,4 Kp/m
IPN = 2140,00 cm4 IPN 200 26,3 Kp/m
HEA = 1670,00 cm4 HEA 160 30,4 Kp/m
HEB = 1510,00 cm4 HEB 140 33,7 Kp/m
HEM = 2018,00 cm4 HEM 120 52,1 Kp/m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 4,90 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 3.431 kp  m
σ de càlcul = 1.589 Kp/cm2

Acer = S‐275
σ admissible = 2.429 Kp/cm2
Perfil  = HEB
Secció = 140
Àrea secció = 43,0 cm2
Pes de la secció = 34 kg/m
Fletxa de càlcul = 1,9 cm

Compleix resistència = Si
Compleix fletxa = Si

Pau Kuipers Ivern

Pes





MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

FORJAT ANTERIOR PP1.  
JÀSSERA PRINCIPAL. IPE 220

1. DADES GENERALS 

Data : 10/01/2012
Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal
Client: Josep R. Jofré

2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =
Pendent biga = 0 %
Angle = 0,00 º
Llum  màxima  (planta) = 3,90 m
Llum  màxima  (perfil) = 3,90 m
Amplada de càrrega  = 5,00 m

Jàssera

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA SECCIÓ

Tipus perfil:
Secció de càlcul:

Alçada (h) = 220 mm
Base (b) = 110 mm
Gruix ànima Tw = 5,9 mm
G i l f 9 2

IPE
220

Gruix ales T f = 9,2 mm
Àrea de la secció = 33,4 cm2

4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA SECCIÓ (segons SE‐A)

Pes = 26,20 Kg/m
Iy = 2770 cm4
Wy = 252 cm3
Iz = 205 cm4Iz = 205 cm4
Wz = 37 cm3

Tipus d'acer = S‐275
Tensió de límit elàstic = 255 N/mm2
Tensió de ruptura = 410 N/mm2
Mòdul elàstic E = 210.000 N/mm2
Mòdul de rigidesa G = 81.000 N/mm2
Coeficient de poisson v = 0,3
Coeficient de dil∙latació tèrmica = 1,2E‐05 (ºC)^‐1
Debsitat de l'acer = 7.850 kg/m3

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Coeficient de seguretat γM de l'acer = 1,05
Resistència de càlcul fyd=fy/FS 242,857 N/mm2



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 5,24 kp / m2 Permanent 1,35
Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35
Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,35
Forjat = 80 kp / m2 Permanent 1 35

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

Forjat = 80 kp / m2 Permanent 1,35
Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,35
Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 530 kp / m2

Durada k

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.
Nombre de peces per palet = 60 ut.
Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11
Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 5,24 kp / m2 Permanent 1,00
Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00
Forjat = 80 kp / m2 Permanent 1,00
Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,00

Estat límit de servei ‐ Servei

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,00
Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 370,24 kp / m2





1. DADES GENERALS 

Data : 10/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum  màxima  (planta) = 6,00 m

Llum  màxima  (perfil) = 6,00 m

Amplada de càrrega  = 5,90 m

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA SECCIÓ

Tipus perfil:

Secció de càlcul:

Alçada (h) = 550 mm

Base (b) = 300 mm

Gruix ànima Tw = 15 mm

Gruix ales T f = 29 mm

Àrea de la secció = 254,1 cm2

4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA SECCIÓ (segons SE‐A)

Pes = 199,00 Kg/m

Iy = 136691 cm4

Wy = 4970 cm3

Iz = 13077 cm4

Wz = 872 cm3

Tipus d'acer = S‐275

Tensió de límit elàstic = 255 N/mm2
Tensió de ruptura = 410 N/mm2

Mòdul elàstic E = 210.000 N/mm2

Mòdul de rigidesa G = 81.000 N/mm2

Coeficient de poisson v = 0,3

Coeficient de dil∙latació tèrmica = 1,2E‐05 (ºC)^‐1

Debsitat de l'acer = 7.850 kg/m3

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Coeficient de seguretat M de l'acer = 1,05

Resistència de càlcul fyd=fy/FS 242,857 N/mm2

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

FORJAT PP1.  

ESTINTOLAMENT. HEB 550

HEB

550

Jàssera



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 33,73 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Mur central i forjats superiors = 2607,42 kp / m2 Permanent 1,35

Forjat (capa de compressió) = 80 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 4088 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 33,73 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00

Forjats = 2687,42 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 3006,14 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 24.120,94 kp / m
Longitud lliure  (L) = 6,00 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 108.544,22 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 3,00 m
Longitud costat 2 (b) = 3,00 m
Longitud  = 6,00 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 168,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 108.544,22 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

Considerant el mòdul resistent de la secció tenim que:

Caldrà un mòdul resistent mínim que compleixi la relació següent:

Tensió admissible ad = 2.429 Kp/cm2
σ de càlcul = 2.184 Kp/cm2
Mòment de càlcul  = 10.854.422 Kp cm 
Mòdul resistent mínim Wy = 4.469,47 cm3
Mòdul resistent de càlcul Wy = 4.970,00 cm3

La secció compleix ELU Compleix

REDIMENSIONAMENT E.L.U. ‐  Perfils mínims que compleixen resitència

Wy Perfil

IPE = #¡REF! cm3 #¡REF! #¡REF! Kp/m
IPN = 4630,00 cm3 IPN 600 199 Kp/m
HEA = 4790,00 cm3 HEA 600 178 Kp/m
HEB = 4970,00 cm3 HEB 550 199 Kp/m
HEM = 4820,00 cm3 HEM 400 256 Kp/m

FORJAT

En el sentit de l'aigua

Pes

maxM
W

 

max maxM Y
I

 


max

admissible

MW






DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa (L/f) = 300
Iy mínima per complir fletxa = 71.262 cm4
Fletxa admisible (fad) = 2,00 cm
Fletxa de càlcul (f) = 1,04 cm

La secció compleix ELS Compleix

REDIMENSIONAMENT E.L.S. ‐  Perfils mínims que compleixen fletxa

Iy Perfil

IPE = 92080,00 cm4 IPE 600 122 Kp/m
IPN = 99180,00 cm4 IPN 550 167 Kp/m
HEA = 86970,00 cm4 HEA 500 155 Kp/m
HEB = 79890,00 cm4 HEB 450 171 Kp/m
HEM = 76372,00 cm4 HEM 340 248 Kp/m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 6,00 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 108.544 kp  m
σ de càlcul = 2.184 Kp/cm2

Acer = S‐275
σ admissible = 2.429 Kp/cm2
Perfil  = HEB
Secció = 550
Àrea secció = 254,1 cm2
Pes de la secció = 199 kg/m
Fletxa de càlcul = 1,0 cm

Compleix resistència = Si
Compleix fletxa = Si

Pau Kuipers Ivern

Pes





1. DADES GENERALS 

Data : 12/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum  màxima  (planta) = 6,60 m

Llum  màxima  (perfil) = 6,60 m

Amplada de càrrega  = 0,60 m

3. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 83,33 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Forjat (capa de comrpessió) = 100 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 662 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 83,33 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00

Forjats = 100 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 468,333 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

FORJAT POSTERIOR PP1.  

BIGUES PREFABRICADES 10 X 20

Biga de forjat



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 397,35 kp / m
Longitud lliure  (L) = 6,60 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 2.163,57 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 3,30 m
Longitud costat 2 (b) = 3,30 m
Longitud  = 6,60 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 186,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 2.163,57 kp  m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 6,60 m

Càrrega total (p) = 397 kp / m

Moment màxim de càlcul (Mmax) = 2.164 kp m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 22 KN m

Pau Kuipers Ivern

FORJAT

En el sentit de l'aigua



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
10:39:29

Características mecánicas de las secciones

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

2 Resultados



Sección
bruta

Sección
homogeneizada

A [m²] 0.0200 0.026

Ix [m4] 0.0001 0.0001

Iy [m4] 0.0000 0.0000

ix [m] 0.06 0.06

iy [m] 0.03 0.03

x´g [m] 0.05 0.05

y´g [m] 0.10 0.10

Sección
fisurada

Ix [m4] 0.0001

Mfis [kN·m] 3.1

y´fis [m] 0.07



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
10:41:10

Diagrama momento - curvatura

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

- Axiles de cálculo 



Axiles de
cálculo
[kN]

0.0
81.0
162.0
243.1
324.1

 

2 Resultados

- Diagrama momento - curvatura 

 

- Diagrama momento - rigidez secante 



 



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

biguetes de formigó 
13/01/2012 
10:42:20

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

2 Comprobación

     [mm] = 12

    Nd [kN]   = 0

    Md [kN·m] = 21.64

    Nu [kN]   = -0.0

    Mu [kN·m] = 25.4

             = 1.17

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.037

    1/r [1/m]·1.E-3 = 70.1

    s ·1.E-3       = 2.6

    i ·1.E-3       = -11.4

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.020            1.2          -243.4

      0.180          -10.0           347.8



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:36:31

Comprobación del Estado Límite de deformaciones en vigas

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

- Estructura 

    Longitud [m]  = 6.6

    Vinculación de los extremos de la viga :

      Extremo izquierdo : Apoyo

      Extremo derecho   : Apoyo

- Cargas 

 
    CARGA ACTUANTE AL DESCIMBRAR



    Edad de carga [dias] = 14

    Cargas distribuidas uniformes : 

xi
[m]

xf
[m]

q
[kN/m]

0 6 2.8

 
    RESTO DE CARGA PERMANENTE

    Edad de carga [dias] = 28

    SOBRECARGA DE USO

2 Resultados

- Resumen resultados 
 

 

    Flecha total [mm]       = 68.8

    Flecha total/Longitud   = 1 / 96

    Flecha activa [mm]      = 23.8

    Flecha activa/Longitud  = 1 / 277

- Tabla deformaciones 

 



Instantáneas Diferidas Total Activa

q1 q2 q3 d* dq1 dq2+d*
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1. DADES GENERALS 

Data : 09/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi

Llum  màxima de cabiró (planta) = 4,25 m

Llum  màxima de cabiró (perfil) = 4,25 m

Amplada de càrrega del cabiró  = 0,80 m

Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix

Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : ‐

Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal

Espesor de làmines  = ‐ mm

Tracció admisible t = 8,5 MN/m2

Flexió admisible F = Rk = 11 MN/m2

Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,30

del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix

del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Classe de servei: 2

Coeficient parcial de seguretat M = 1,3

(segons DB SE‐M Taula 2.3)

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Forjat format per estructura de fusta

FORJAT PLANTA PIS 2. ZONA ANTERIOR. 

BIGUETES DE FUSTA MASSISSA 5 x 11 cms.



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,67

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,67

Forjat = 92 kp / m2 Permanent 1,67

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,67

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 438,889 kp / m2

Durada kmod (segons 2.4)

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet de teules = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43

Entrebigat = 25 kp / m2 Llarga 1,43

Forjat = 92 kp / m2 Llarga 1,43

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,43

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 216,667 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 351,11 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 792,74 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,13 m
Longitud costat 2 (b) = 2,13 m
Longitud del cabiró = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 115,50 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 792,74 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 11 cm
Base mínima (bmin) = 32,48 cm
Base (b) = 5 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 7.145.257 kp/m2 No compleix
σ hipòtesis 2 = 1.935.818 kp/m2 No compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2

FORJAT

En el sentit de l'aigua
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 300
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 1,42 cm
Fletxa de càlcul (f) = 6,71 cm No compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 792,74 kp  m
σ màxima de càlcul = 7.145.257 kp/m2
Alçada de la secció = 11 cm
Amplada de la secció = 5 cm
Àrea secció = 55 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Pau Kuipers Ivern

No compleix

No compleix
No compleix



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ FORJAT
GENERALITATS

a.

On:

1.
2.
3.

b.

Tipus d'elements =

= 1,25

c.

‐

‐

‐

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 

individualment enlloc de la estructura global.

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 

corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 

fusta. Si es consideren en altres materials.

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 

minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies no 

protegides o superficies protegides on el temps d'inici de la 

carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 

durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta massissa

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 

SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 

segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

, 0 0ef char nd d k d  

:efd

0 :d

0 :k

:fk



PROFUNDITAT CARBONITZADA

On:

t

Tipus de fusta =
= 0,80

Temps d'exposició  = 30 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,1
Espessor de la capa de guix = 50 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta Cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb fusta
V. de carbonització sense protecció = 0,80 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,90 mm/min
Temps d'exposició t = 30 minuts
Temps de càlcul t = ‐3,3 minuts

= ‐3,0 mm
= 1,00
= 1,25
= 7 mm
= 4,0 mm

Compleix resistència = No compleix
(veure comprovacions)

Coníferes ‐ Fusta massissa

Taulers derivats de fusta no contraxapats

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 

secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 

d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

Revestiment amb fusta

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i en 

el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

,char n nd t 

:n

:n

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:n

:n
:n



COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entrebigat = 25 kp / m2 1,00
Forjat = 92 kp / m2 1,00
Envans = 60 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 195 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 156,00 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 4,25 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 352,22 kp  m

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 11 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 4 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 5.597.740 kp/m2 No compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2





1. DADES GENERALS 

Data : 12/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum  màxima  (planta) = 6,60 m

Llum  màxima  (perfil) = 6,60 m

Amplada de càrrega  = 0,60 m

3. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 83,33 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Forjat (capa de comrpessió) = 100 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 662 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 83,33 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00

Forjats = 100 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 468,333 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

FORJAT POSTERIOR PP2.  

BIGUES PREFABRICADES 10 X 20

Biga de forjat



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 397,35 kp / m
Longitud lliure  (L) = 6,60 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 2.163,57 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 3,30 m
Longitud costat 2 (b) = 3,30 m
Longitud  = 6,60 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 186,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 2.163,57 kp  m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 6,60 m

Càrrega total (p) = 397 kp / m

Moment màxim de càlcul (Mmax) = 2.164 kp m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 22 KN m

Pau Kuipers Ivern

FORJAT

En el sentit de l'aigua



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
10:39:29

Características mecánicas de las secciones

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

2 Resultados



Sección
bruta

Sección
homogeneizada

A [m²] 0.0200 0.026

Ix [m4] 0.0001 0.0001

Iy [m4] 0.0000 0.0000

ix [m] 0.06 0.06

iy [m] 0.03 0.03

x´g [m] 0.05 0.05

y´g [m] 0.10 0.10

Sección
fisurada

Ix [m4] 0.0001

Mfis [kN·m] 3.1

y´fis [m] 0.07



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
10:41:10

Diagrama momento - curvatura

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

- Axiles de cálculo 



Axiles de
cálculo
[kN]

0.0
81.0
162.0
243.1
324.1

 

2 Resultados

- Diagrama momento - curvatura 

 

- Diagrama momento - rigidez secante 



 



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

biguetes de formigó 
13/01/2012 
10:42:20

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

2 Comprobación

     [mm] = 12

    Nd [kN]   = 0

    Md [kN·m] = 21.64

    Nu [kN]   = -0.0

    Mu [kN·m] = 25.4

             = 1.17

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.037

    1/r [1/m]·1.E-3 = 70.1

    s ·1.E-3       = 2.6

    i ·1.E-3       = -11.4

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.020            1.2          -243.4

      0.180          -10.0           347.8



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:36:31

Comprobación del Estado Límite de deformaciones en vigas

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

- Estructura 

    Longitud [m]  = 6.6

    Vinculación de los extremos de la viga :

      Extremo izquierdo : Apoyo

      Extremo derecho   : Apoyo

- Cargas 

 
    CARGA ACTUANTE AL DESCIMBRAR



    Edad de carga [dias] = 14

    Cargas distribuidas uniformes : 

xi
[m]

xf
[m]

q
[kN/m]

0 6 2.8

 
    RESTO DE CARGA PERMANENTE

    Edad de carga [dias] = 28

    SOBRECARGA DE USO

2 Resultados

- Resumen resultados 
 

 

    Flecha total [mm]       = 68.8

    Flecha total/Longitud   = 1 / 96

    Flecha activa [mm]      = 23.8

    Flecha activa/Longitud  = 1 / 277

- Tabla deformaciones 

 



Instantáneas Diferidas Total Activa

q1 q2 q3 d* dq1 dq2+d*

x
[m]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]

0.00
0.13
0.26
0.40
0.53
0.66
0.79
0.92
1.06
1.19
1.32
1.45
1.58
1.72
1.85
1.98
2.11
2.24
2.38
2.51
2.64
2.77
2.90
3.04
3.17
3.30
3.43
3.56
3.70
3.83
3.96
4.09
4.22
4.36
4.49
4.62
4.75
4.88
5.02
5.15
5.28
5.41
5.54
5.68
5.81
5.94
6.07
6.20
6.34
6.47
6.60

0.0
2.6
5.3
7.9
10.5
13.0
15.5
17.9
20.2
22.4
24.6
26.6
28.6
30.4
32.1
33.6
35.1
36.4
37.5
38.5
39.4
40.1
40.6
41.0
41.2
41.3
41.2
41.0
40.5
40.0
39.3
38.4
37.4
36.2
34.9
33.5
31.9
30.2
28.4
26.4
24.4
22.2
20.0
17.7
15.3
12.9
10.3
7.8
5.2
2.6
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
1.8
3.5
5.3
7.0
8.7
10.3
11.9
13.4
14.9
16.4
17.7
19.0
20.2
21.3
22.4
23.3
24.2
25.0
25.6
26.2
26.7
27.0
27.3
27.4
27.5
27.4
27.2
27.0
26.6
26.1
25.5
24.9
24.1
23.2
22.3
21.2
20.1
18.9
17.6
16.2
14.8
13.3
11.8
10.2
8.5
6.9
5.2
3.5
1.7
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
4.4
8.8
13.2
17.4
21.7
25.8
29.8
33.6
37.4
41.0
44.4
47.6
50.6
53.4
56.0
58.4
60.6
62.5
64.1
65.6
66.7
67.6
68.3
68.6
68.8
68.6
68.2
67.5
66.6
65.4
63.9
62.2
60.3
58.1
55.7
53.1
50.3
47.2
44.0
40.6
37.0
33.3
29.5
25.5
21.4
17.2
13.0
8.7
4.4
0.0

0.0
1.5
3.0
4.6
6.0
7.5
8.9
10.3
11.6
12.9
14.2
15.4
16.5
17.5
18.5
19.4
20.2
21.0
21.6
22.2
22.7
23.1
23.4
23.6
23.8
23.8
23.8
23.6
23.4
23.1
22.6
22.1
21.5
20.9
20.1
19.3
18.4
17.4
16.4
15.2
14.1
12.8
11.5
10.2
8.8
7.4
6.0
4.5
3.0
1.5
0.0





1. DADES GENERALS 

Data : 12/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 30 %

Angle = 16,70 º

Llum  màxima  (planta) = 4,00 m

Llum  màxima  (perfil) = 4,18 m

Amplada de càrrega  = 0,80 m

3. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 62,50 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 5 kp / m2 Permanent 1,35

Forjat (capa de comrpessió) = 100 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 40 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 320 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 62,50 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00

Forjats = 105 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 40 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 232,5 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

COBERTA ZONA ANTERIOR  

BIGUES PREFABRICADES 11 X 18

Biga de forjat



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 255,90 kp / m
Longitud lliure  (L) = 4,18 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 557,86 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,09 m
Longitud costat 2 (b) = 2,09 m
Longitud  = 4,18 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 113,28 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 557,86 kp  m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 4,18 m

Càrrega total (p) = 256 kp / m

Moment màxim de càlcul (Mmax) = 558 kp m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 5,6 KN m

Pau Kuipers Ivern

FORJAT

En el sentit de l'aigua



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:42:45

Características mecánicas de las secciones

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 11_X_18

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 3

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

2 Resultados



Sección
bruta

Sección
homogeneizada

A [m²] 0.0200 0.025

Ix [m4] 0.0001 0.0001

Iy [m4] 0.0000 0.0000

ix [m] 0.06 0.06

iy [m] 0.03 0.03

x´g [m] 0.05 0.05

y´g [m] 0.10 0.10

Sección
fisurada

Ix [m4] 0.0000

Mfis [kN·m] 2.8

y´fis [m] 0.06



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:45:26

Diagrama momento - curvatura

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 11_X_18

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 3

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

- Axiles de cálculo 



Axiles de
cálculo
[kN]

0.0
71.3
142.6
213.8
285.1

 

2 Resultados

- Diagrama momento - curvatura 

 

- Diagrama momento - rigidez secante 



 



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

biguetes de formigó 
13/01/2012 
11:45:49

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 11_X_18

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 3

    nº barras verticales   = 2

 

2 Comprobación

     [mm] = 12

    Nd [kN]   = 0

    Md [kN·m] = 5.58

    Nu [kN]   = -0.0



    Mu [kN·m] = 19.2

             = 3.43

    

  
    

   

 

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.036

    1/r [1/m]·1.E-3 = 69.3

    s ·1.E-3       = 2.5

    i ·1.E-3       = -11.4

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.020            1.1          -217.4

      0.180          -10.0           347.8



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:46:44

Comprobación del Estado Límite de deformaciones en vigas

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 11_X_18

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 3

    nº barras verticales   = 2

 

- Estructura 

    Longitud [m]  = 4.18

    Vinculación de los extremos de la viga :

      Extremo izquierdo : Apoyo

      Extremo derecho   : Apoyo



- Cargas 

 
    CARGA ACTUANTE AL DESCIMBRAR

    Edad de carga [dias] = 14

    Cargas distribuidas uniformes : 

xi
[m]

xf
[m]

q
[kN/m]

0 4.18 1.86

 
    RESTO DE CARGA PERMANENTE

    Edad de carga [dias] = 28

    SOBRECARGA DE USO

2 Resultados

- Resumen resultados 
 

 

    Flecha total [mm]       = 9.3

    Flecha total/Longitud   = 1 / 451

    Flecha activa [mm]      = 3.5

    Flecha activa/Longitud  = 1 / 1194

- Tabla deformaciones 

 



Instantáneas Diferidas Total Activa

q1 q2 q3 d* dq1 dq2+d*

x
[m]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]

0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.42
0.50
0.59
0.67
0.75
0.84
0.92
1.00
1.09
1.17
1.25
1.34
1.42
1.50
1.59
1.67
1.76
1.84
1.92
2.01
2.09
2.17
2.26
2.34
2.42
2.51
2.59
2.68
2.76
2.84
2.93
3.01
3.09
3.18
3.26
3.34
3.43
3.51
3.59
3.68
3.76
3.85
3.93
4.01
4.10
4.18

0.0
0.3
0.7
1.0
1.3
1.6
2.0
2.3
2.5
2.8
3.1
3.4
3.6
3.8
4.1
4.2
4.4
4.6
4.7
4.9
5.0
5.1
5.1
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
4.9
4.7
4.6
4.4
4.2
4.1
3.8
3.6
3.4
3.1
2.8
2.5
2.3
2.0
1.6
1.3
1.0
0.7
0.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.3
0.5
0.8
1.0
1.3
1.5
1.7
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.1
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.8
3.9
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.9
3.8
3.8
3.7
3.6
3.4
3.3
3.1
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.7
1.5
1.3
1.0
0.8
0.5
0.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.6
1.2
1.8
2.3
2.9
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.4
6.8
7.2
7.5
7.9
8.1
8.4
8.6
8.8
9.0
9.1
9.2
9.2
9.3
9.2
9.2
9.1
9.0
8.8
8.6
8.4
8.1
7.9
7.5
7.2
6.8
6.4
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
2.9
2.3
1.8
1.2
0.6
0.0

0.0
0.2
0.4
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3.0
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.3
3.3
3.2
3.1
3.0
2.8
2.7
2.6
2.4
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.4
0.2
0.0





1. DADES GENERALS 

Data : 12/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 30 %

Angle = 16,70 º

Llum  màxima  (planta) = 5,40 m

Llum  màxima  (perfil) = 5,40 m

Amplada de càrrega  = 0,60 m

3. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 83,33 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Forjat (capa de comrpessió) = 60 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 40 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 287 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 83,33 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00

Forjats = 60 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 40 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 208,333 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

COBERTA ZONA ANTERIOR  

BIGUES PREFABRICADES 10 X 16

Biga de forjat



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = Si
Coeficient d'esviaixament = 1,53

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 172,35 kp / m
Longitud lliure  (L) = 5,40 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 628,22 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,70 m
Longitud costat 2 (b) = 2,70 m
Longitud  = 5,40 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 150,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 628,22 kp  m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 5,40 m

Càrrega total (p) = 172 kp / m

Moment màxim de càlcul (Mmax) = 628 kp m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 6,3 KN m

Pau Kuipers Ivern

FORJAT

Perpendicular al sentit de l'aigüa



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:50:03

Características mecánicas de las secciones

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 11_X_18

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 3

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

2 Resultados



Sección
bruta

Sección
homogeneizada

A [m²] 0.0200 0.025

Ix [m4] 0.0001 0.0001

Iy [m4] 0.0000 0.0000

ix [m] 0.06 0.06

iy [m] 0.03 0.03

x´g [m] 0.05 0.05

y´g [m] 0.10 0.10

Sección
fisurada

Ix [m4] 0.0000

Mfis [kN·m] 2.8

y´fis [m] 0.06



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:50:22

Diagrama momento - curvatura

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 11_X_18

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 3

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

- Axiles de cálculo 



Axiles de
cálculo
[kN]

0.0
71.3
142.6
213.8
285.1

 

2 Resultados

- Diagrama momento - curvatura 

 

- Diagrama momento - rigidez secante 



 



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

biguetes de formigó 
13/01/2012 
11:50:53

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_16

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 3

    nº barras verticales   = 2

 

2 Comprobación

     [mm] = 12

    Nd [kN]   = 0

    Md [kN·m] = 6.28

    Nu [kN]   = -0.0



    Mu [kN·m] = 19.2

             = 3.05

    

  
    

   

 

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.036

    1/r [1/m]·1.E-3 = 69.3

    s ·1.E-3       = 2.5

    i ·1.E-3       = -11.4

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.020            1.1          -217.4

      0.180          -10.0           347.8



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:49:25

Comprobación del Estado Límite de deformaciones en vigas

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 11_X_18

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 3

    nº barras verticales   = 2

 

- Estructura 

    Longitud [m]  = 5.4

    Vinculación de los extremos de la viga :

      Extremo izquierdo : Apoyo

      Extremo derecho   : Apoyo



- Cargas 

 
    CARGA ACTUANTE AL DESCIMBRAR

    Edad de carga [dias] = 14

    Cargas distribuidas uniformes : 

xi
[m]

xf
[m]

q
[kN/m]

0 5.4 1.25

 
    RESTO DE CARGA PERMANENTE

    Edad de carga [dias] = 28

    SOBRECARGA DE USO

2 Resultados

- Resumen resultados 
 

 

    Flecha total [mm]       = 17.8

    Flecha total/Longitud   = 1 / 303

    Flecha activa [mm]      = 6.7

    Flecha activa/Longitud  = 1 / 803

- Tabla deformaciones 

 



Instantáneas Diferidas Total Activa

q1 q2 q3 d* dq1 dq2+d*

x
[m]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]

0.00
0.11
0.22
0.32
0.43
0.54
0.65
0.76
0.86
0.97
1.08
1.19
1.30
1.40
1.51
1.62
1.73
1.84
1.94
2.05
2.16
2.27
2.38
2.48
2.59
2.70
2.81
2.92
3.02
3.13
3.24
3.35
3.46
3.56
3.67
3.78
3.89
4.00
4.10
4.21
4.32
4.43
4.54
4.64
4.75
4.86
4.97
5.08
5.18
5.29
5.40

0.0
0.6
1.3
1.9
2.5
3.2
3.7
4.3
4.9
5.4
6.0
6.5
6.9
7.4
7.8
8.2
8.5
8.8
9.1
9.3
9.6
9.7
9.9
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
9.9
9.7
9.6
9.3
9.1
8.8
8.5
8.2
7.8
7.4
6.9
6.5
6.0
5.4
4.9
4.3
3.7
3.2
2.5
1.9
1.3
0.6
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.4
2.9
3.3
3.8
4.2
4.6
5.0
5.4
5.7
6.0
6.3
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.5
7.6
7.7
7.7
7.8
7.7
7.7
7.6
7.5
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.3
6.0
5.7
5.4
5.0
4.6
4.2
3.8
3.3
2.9
2.4
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
1.1
2.3
3.4
4.5
5.6
6.6
7.7
8.7
9.6
10.6
11.4
12.3
13.1
13.8
14.5
15.1
15.6
16.1
16.6
16.9
17.3
17.5
17.7
17.8
17.8
17.8
17.7
17.5
17.3
16.9
16.6
16.1
15.6
15.1
14.5
13.8
13.1
12.3
11.4
10.6
9.6
8.7
7.7
6.6
5.6
4.5
3.4
2.3
1.1
0.0

0.0
0.4
0.9
1.3
1.7
2.1
2.5
2.9
3.3
3.6
4.0
4.3
4.6
4.9
5.2
5.5
5.7
5.9
6.1
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.6
6.5
6.4
6.3
6.1
5.9
5.7
5.5
5.2
4.9
4.6
4.3
4.0
3.6
3.3
2.9
2.5
2.1
1.7
1.3
0.9
0.4
0.0





1. DADES GENERALS 

Data : 10/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum  màxima  (planta) = 6,60 m

Llum  màxima  (perfil) = 6,60 m

Amplada de càrrega  = 5,00 m

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA SECCIÓ

Tipus perfil:

Secció de càlcul:

Alçada (h) = 330 mm

Base (b) = 160 mm

Gruix ànima Tw = 7,5 mm

Gruix ales T f = 11,5 mm

Àrea de la secció = 62,6 cm2

4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA SECCIÓ (segons SE‐A)

Pes = 49,10 Kg/m

Iy = 11770 cm4

Wy = 713 cm3

Iz = 788 cm4

Wz = 99 cm3

Tipus d'acer = S‐275

Tensió de límit elàstic = 255 N/mm2
Tensió de ruptura = 410 N/mm2

Mòdul elàstic E = 210.000 N/mm2

Mòdul de rigidesa G = 81.000 N/mm2

Coeficient de poisson v = 0,3

Coeficient de dil∙latació tèrmica = 1,2E‐05 (ºC)^‐1

Debsitat de l'acer = 7.850 kg/m3

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Coeficient de seguretat M de l'acer = 1,05

Resistència de càlcul fyd=fy/FS 242,857 N/mm2

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

COBERTA POSTERIOR.  

JÀSSERA CENTRAL SUPORT DE CORRETGES. IPE 330

IPE

330

Jàssera



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 9,82 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 2 kp / m2 Permanent 1,35

Teula = 60 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 40 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 191 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 9,82 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Teula = 60 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,35

Sobre càrrega = 40 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 128,007 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 953,54 kp / m
Longitud lliure  (L) = 6,60 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 5.192,00 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 3,30 m
Longitud costat 2 (b) = 3,30 m
Longitud  = 6,60 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 186,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 5.192,00 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

Considerant el mòdul resistent de la secció tenim que:

Caldrà un mòdul resistent mínim que compleixi la relació següent:

Tensió admissible ad = 2.429 Kp/cm2
σ de càlcul = 728 Kp/cm2
Mòment de càlcul  = 519.200 Kp cm 
Mòdul resistent mínim Wy = 213,79 cm3
Mòdul resistent de càlcul Wy = 713,00 cm3

La secció compleix ELU Compleix

REDIMENSIONAMENT E.L.U. ‐  Perfils mínims que compleixen resitència

Wy Perfil

IPE = 252,00 cm3 IPE 220 26,2 Kp/m
IPN = 214,00 cm3 IPN 200 26,3 Kp/m
HEA = 220,00 cm3 HEA 160 30,4 Kp/m
HEB = 216,00 cm3 HEB 140 33,7 Kp/m
HEM = 288,00 cm3 HEM 120 52,1 Kp/m

FORJAT

En el sentit de l'aigua

Pes

maxM
W

 

max maxM Y
I

 


max

admissible

MW






DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa (L/f) = 300
Iy mínima per complir fletxa = 3.423 cm4
Fletxa admisible (fad) = 2,20 cm
Fletxa de càlcul (f) = 0,64 cm

La secció compleix ELS Compleix

REDIMENSIONAMENT E.L.S. ‐  Perfils mínims que compleixen fletxa

Iy Perfil

IPE = 3890,00 cm4 IPE 240 30,7 Kp/m
IPN = 4250,00 cm4 IPN 240 36,2 Kp/m
HEA = 3690,00 cm4 HEA 200 42,3 Kp/m
HEB = 3830,00 cm4 HEB 180 51,2 Kp/m
HEM = 5098,00 cm4 HEM 160 76,2 Kp/m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 6,60 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 5.192 kp  m
σ de càlcul = 728 Kp/cm2

Acer = S‐275
σ admissible = 2.429 Kp/cm2
Perfil  = IPE
Secció = 330
Àrea secció = 62,6 cm2
Pes de la secció = 49 kg/m
Fletxa de càlcul = 0,6 cm

Compleix resistència = Si
Compleix fletxa = Si

Pau Kuipers Ivern

Pes





1. DADES GENERALS 

Data : 09/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi

Llum  màxima de cabiró (planta) = 5,90 m

Llum  màxima de cabiró (perfil) = 5,90 m

Amplada de càrrega del cabiró  = 1,80 m

Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix

Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : ‐

Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal

Espesor de làmines  = ‐ mm

Tracció admisible t = 8,5 MN/m2

Flexió admisible F = Rk = 11 MN/m2

Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,30

del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix

del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Classe de servei: 2

Coeficient parcial de seguretat M = 1,3

(segons DB SE‐M Taula 2.3)

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Forjat format per estructura de fusta

FORJAT MAGATZEM OEST PP1.  

JÀSSERES DE DE FUSTA MASSISSA. SECCIÓ ÚTIL 28 x 28 cms.



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,67

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,67

Forjat = 92 kp / m2 Permanent 1,67

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,67

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 438,889 kp / m2

Durada kmod (segons 2.4)

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet de teules = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43

Entrebigat = 25 kp / m2 Llarga 1,43

Forjat = 92 kp / m2 Llarga 1,43

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,43

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 216,667 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 790,00 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 5,90 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 3.437,49 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,95 m
Longitud costat 2 (b) = 2,95 m
Longitud del cabiró = 5,90 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 165,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 3.437,49 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 28 cm
Base mínima (bmin) = 27,41 cm
Base (b) = 28 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 1.076.870 kp/m2 Compleix
σ hipòtesis 2 = 76.216 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2

FORJAT

En el sentit de l'aigua
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 300
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 1,97 cm
Fletxa de càlcul (f) = 0,96 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 5,90 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 3437,49 kp  m
σ màxima de càlcul = 1.076.870 kp/m2
Alçada de la secció = 28 cm
Amplada de la secció = 28 cm
Àrea secció = 784 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Pau Kuipers Ivern

Compleix
Compleix
Compleix



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ FORJAT
GENERALITATS

a.

On:

1.
2.
3.

b.

Tipus d'elements =

= 1,25

c.

‐

‐

‐

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 

SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 

segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 

corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 

fusta. Si es consideren en altres materials.

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 

minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies no 

protegides o superficies protegides on el temps d'inici de la 

carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 

durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta massissa

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 

individualment enlloc de la estructura global.
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PROFUNDITAT CARBONITZADA

On:

t

Tipus de fusta =
= 0,80

Temps d'exposició  = 30 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,1
Espessor de la capa de guix = 50 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta Cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb fusta
V. de carbonització sense protecció = 0,80 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,90 mm/min
Temps d'exposició t = 30 minuts
Temps de càlcul t = ‐3,3 minuts

= ‐3,0 mm
= 1,00
= 1,25
= 7 mm
= 4,0 mm

Compleix resistència = Compleix
(veure comprovacions)

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i en 

el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

Coníferes ‐ Fusta massissa

Taulers derivats de fusta no contraxapats

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 

secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 

d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

Revestiment amb fusta

,char n nd t 

:n

:n

,char nd
0 :k
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COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entrebigat = 25 kp / m2 1,00
Forjat = 92 kp / m2 1,00
Envans = 60 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 195 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 351,00 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 5,90 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 1.527,29 kp  m

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 28 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 27 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 552.835 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2





1. DADES GENERALS 

Data : 09/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi

Llum  màxima de cabiró (planta) = 1,85 m

Llum  màxima de cabiró (perfil) = 1,85 m

Amplada de càrrega del cabiró  = 0,80 m

Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix

Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : ‐

Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal

Espesor de làmines  = ‐ mm

Tracció admisible t = 8,5 MN/m2

Flexió admisible F = Rk = 11 MN/m2

Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,30

del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix

del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Classe de servei: 2

Coeficient parcial de seguretat M = 1,3

(segons DB SE‐M Taula 2.3)

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Forjat format per estructura de fusta

FORJAT MAGATZEM OEST PP1.  

BIGUETES DE DE FUSTA MASSISSA. SECCIÓ ÚTIL 16 x 16 cms.



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,67

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,67

Forjat = 92 kp / m2 Permanent 1,67

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,67

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 438,889 kp / m2

Durada kmod (segons 2.4)

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet de teules = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43

Entrebigat = 25 kp / m2 Llarga 1,43

Forjat = 92 kp / m2 Llarga 1,43

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,43

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 216,667 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 351,11 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 1,85 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 150,21 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 0,93 m
Longitud costat 2 (b) = 0,93 m
Longitud del cabiró = 1,85 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 43,50 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 150,21 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 16 cm
Base mínima (bmin) = 5,41 cm
Base (b) = 16 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 371.857 kp/m2 Compleix
σ hipòtesis 2 = 107.688 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2

FORJAT

En el sentit de l'aigua
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 300
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 0,62 cm
Fletxa de càlcul (f) = 0,04 cm Compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 1,85 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 150,21 kp  m
σ màxima de càlcul = 371.857 kp/m2
Alçada de la secció = 16 cm
Amplada de la secció = 16 cm
Àrea secció = 256 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Pau Kuipers Ivern

Compleix

Compleix
Compleix



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ FORJAT
GENERALITATS

a.

On:

1.
2.
3.

b.

Tipus d'elements =

= 1,25

c.

‐

‐

‐

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 

individualment enlloc de la estructura global.

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 

corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 

fusta. Si es consideren en altres materials.

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 

minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies no 

protegides o superficies protegides on el temps d'inici de la 

carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 

durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta massissa

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 

SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 

segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm
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PROFUNDITAT CARBONITZADA

On:

t

Tipus de fusta =
= 0,80

Temps d'exposició  = 30 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,1
Espessor de la capa de guix = 50 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta Cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb fusta
V. de carbonització sense protecció = 0,80 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,90 mm/min
Temps d'exposició t = 30 minuts
Temps de càlcul t = ‐3,3 minuts

= ‐3,0 mm
= 1,00
= 1,25
= 7 mm
= 4,0 mm

Compleix resistència = Compleix
(veure comprovacions)

Coníferes ‐ Fusta massissa

Taulers derivats de fusta no contraxapats

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 

secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 

d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

Revestiment amb fusta

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i en 

el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

,char n nd t 

:n

:n

,char nd
0 :k

:fk

0 :d
:efd

:n

:n
:n



COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entrebigat = 25 kp / m2 1,00
Forjat = 92 kp / m2 1,00
Envans = 60 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 195 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 156,00 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 1,85 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 66,74 kp  m

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 16 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 15 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 135.315 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2





1. DADES GENERALS 

Data : 09/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent  = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum màxima de carener  = 0,00 m No n'hi han en el cas d'estudi

Llum  màxima de cabiró (planta) = 3,77 m

Llum  màxima de cabiró (perfil) = 3,77 m

Amplada de càrrega del cabiró  = 0,72 m

Amplada de càrrega del carener  = 0 m No procedeix

Cota de la vivenda: h < 1000 m

3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FUSTA

Fabricant : ‐

Tipus de Fusta: Avet vermell ‐ Laminada encolada

Tipus de qualitat BS11‐ Qualitat estàndard normal

Espesor de làmines  = ‐ mm

Tracció admisible t = 8,5 MN/m2

Flexió admisible F = Rk = 11 MN/m2

Mòdul elàstic de fibres paralel∙les = 11000 MN/m2

4. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons DB SE‐M)

Factor de correcció de la resistència kh: = 1,30

del cabiró (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Factor de correcció de la resistència kh: = No procedeix

del carener (segons DB SE‐M 2.2.1.2)

Classe de servei: 2

Coeficient parcial de seguretat M = 1,3

(segons DB SE‐M Taula 2.3)

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Forjat format per estructura de fusta

FORJAT MAGATZEM EST PP1.  

CABIRONS DE DE FUSTA MASSISSA. SECCIÓ ÚTIL 12 x 12 cms.



5. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Permanent 1,67

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,67

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,67

Forjat = 92 kp / m2 Permanent 1,67

Envans = 60 kp / m2 Permanent 1,67

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 438,889 kp / m2

Durada kmod (segons 2.4)

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet de teules = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada kmod (segons 2.4)

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 Llarga 1,43

Entrebigat = 25 kp / m2 Llarga 1,43

Forjat = 92 kp / m2 Llarga 1,43

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,43

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,11

Càrrega Total aplicant Kmod = 216,667 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei



DADES GENERALS

Orientació dels cabirons:
Flexió esviaxada als cabirons = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 316,00 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 3,77 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 561,41 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets per cabiró = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 1,89 m
Longitud costat 2 (b) = 1,89 m
Longitud del cabiró = 3,77 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 101,10 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 561,41 kp  m

DIMENSIONAMENT E.L.U.

La tensió provocada per el Mmax produït és:

Considerant una secció rectangular de base b i alçada h tenim que:

Partint de la tensió màxima admisible del material segons el punt 3 predimensionem la secció:

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada (h) = 12 cm
Base mínima (bmin) = 35,94 cm
Base (b) = 12 cm

Esforços
σ hipòtesis 1 = 3.294.382 kp/m2 No compleix
σ hipòtesis 2 = 593.260 kp/m2 Compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2

FORJAT

En el sentit de l'aigua
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DIMENSIONAMENT E.L.S.

Limitació de fletxa  = 300
(L/f)
Fletxa admisible (fad) = 1,26 cm
Fletxa de càlcul (f) = 1,62 cm No compleix

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure del cabiró = 3,77 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 561,41 kp  m
σ màxima de càlcul = 3.294.382 kp/m2
Alçada de la secció = 12 cm
Amplada de la secció = 12 cm
Àrea secció = 144 cm2

Compleix resistència =
Compleix fletxa =
Compleix resistència al foc = (veure annex 1)

Pau Kuipers Ivern

No compleix

No compleix
No compleix



ANNEX 1 :  COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ‐ EI. MÈTODE DE LA SECCIÓ REDUÏDA   ‐ FORJAT
GENERALITATS

a.

On:

1.
2.
3.

b.

Tipus d'elements =

= 1,25

c.

‐

‐

‐

que el factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pendrà com a 1

en aquest mètode  es consideren les següents hipòteisi implicites:

S'analitzen, a aquests efectes, nomès els elements estructurals 

individualment enlloc de la estructura global.

Les condicions de contorn i recolzament per a l'element estructural, es 

corresponen a les adoptades amb temperatura normal.

No es necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 

fusta. Si es consideren en altres materials.

de valor igual a 1 per a un temps, t, més gran o igual a 20 

minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas de superficies no 

protegides o superficies protegides on el temps d'inici de la 

carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. 

superfície inicial del element
límit de la secció residual
límit de la secció eficaç

que la resistencia de cálcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants 

durant l'incendi,prenent els valors característics multiplicats pel factor kfi :

Fusta massissa

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es determina segons els mètodes descrits a la norma DB 

SE‐M. A continuació es descriu la metodologia emprada i els resultats obtinguts:

Una secció reduida de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial, la profunditat eficaç de 

carbonització, def  a les cares exposades, assoleix durant el període de temps considerat:

profunditat carbonitzada nominal de càlcul. Es determina 

segons l'apartat E.2.2.

de valor igual a 7 mm

, 0 0ef char nd d k d  

:efd

0 :d

0 :k

:fk



PROFUNDITAT CARBONITZADA

On:

t

Tipus de fusta =
= 0,80

Temps d'exposició  = 30 minuts
Protecció =

Estructura protegida amb revestiment de guix No és el cas d'estudi

Factor de correcció per protecció  k2 = 0,1
Espessor de la capa de guix = 50 mm

Estructurar protegida amb revestiments de fusta Cas d'estudi

Temps d'inici de carbonització = 33,33 minuts
Espessor de l tauler = 30 mm
Tipus de revestiment =

= 0,9 mm/min

RESUM PARÀMETRES

Protecció = Revestiment amb fusta
V. de carbonització sense protecció = 0,80 mm/min
V. de carbonització de càlcul = 0,90 mm/min
Temps d'exposició t = 30 minuts
Temps de càlcul t = ‐3,3 minuts

= ‐3,0 mm
= 1,00
= 1,25
= 7 mm
= 4,0 mm

Compleix resistència = No compleix
(veure comprovacions)

Coníferes ‐ Fusta massissa

Taulers derivats de fusta no contraxapats

2. La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció dchar,n, entesa com la distància entre la superfíe exterior de la 

secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte 

d'arrodoniment de les arestes, es determina segons la expressió següent:

velocitat de carbonització nominal, segons tipus de fusta, en  (mm/min)
temps d'exposició al foc, en minuts

Revestiment amb fusta

1. Es considerarà que es produeix carbonització en totes les superfícies de fusta o productes derivats de la fusta exposats al foc i en 

el cas d'elements protegits, quan s'inicii durant el temps d'exposició al foc especificat:

,char n nd t 
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COMPROVACIONS

Tipus de càrrega amb foc kmod 

Pes propi estructura de fusta  = 18 kp / m2 1,00
Entrebigat = 25 kp / m2 1,00
Forjat = 92 kp / m2 1,00
Envans = 60 kp / m2 1,00
Sobre càrrega = 0 kp / m2 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 195 kp / m2

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 140,40 kp / m
Longitud lliure del cabiró (L) = 3,77 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 249,44 kp  m

Flexió admisible ad = 11 MN/m2
Alçada útil (h) = 12 cm (secció útil carbonitzada)
Base útil (b) = 11 cm (secció útil carbonitzada)

Esforços
σ hipòtesis 1 = 1.241.330 kp/m2 No compleix
σ admisible = 1.100.000 kp/m2





1. DADES GENERALS 

Data : 12/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum  màxima  (planta) = 5,44 m

Llum  màxima  (perfil) = 5,44 m

Amplada de càrrega  = 0,60 m

3. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 83,33 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Forjat (capa de comrpessió) = 100 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 200 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 581 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 83,33 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00

Forjats = 100 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 200 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 408,333 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

FORJAT TERRASSA COSTAT OEST PP2

BIGUES PREFABRICADES 10 X 20

Biga de forjat



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 348,75 kp / m
Longitud lliure  (L) = 5,44 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 1.290,10 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,72 m
Longitud costat 2 (b) = 2,72 m
Longitud  = 5,44 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 151,20 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 1.290,10 kp  m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 5,44 m

Càrrega total (p) = 349 kp / m

Moment màxim de càlcul (Mmax) = 1.290 kp m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 13 KN m

Pau Kuipers Ivern

FORJAT

En el sentit de l'aigua



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:54:57

Características mecánicas de las secciones

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

2 Resultados



Sección
bruta

Sección
homogeneizada

A [m²] 0.0200 0.026

Ix [m4] 0.0001 0.0001

Iy [m4] 0.0000 0.0000

ix [m] 0.06 0.06

iy [m] 0.03 0.03

x´g [m] 0.05 0.05

y´g [m] 0.10 0.10

Sección
fisurada

Ix [m4] 0.0001

Mfis [kN·m] 3.1

y´fis [m] 0.07



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:55:14

Diagrama momento - curvatura

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

- Axiles de cálculo 



Axiles de
cálculo
[kN]

0.0
81.0
162.0
243.1
324.1

 

2 Resultados

- Diagrama momento - curvatura 

 

- Diagrama momento - rigidez secante 



 



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

biguetes de formigó 
13/01/2012 
11:57:16

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

2 Comprobación

     [mm] = 12

    Nd [kN]   = 0

    Md [kN·m] = 12.90

    Nu [kN]   = -0.0



    Mu [kN·m] = 25.4

             = 1.97

    

  
    

   

 

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.037

    1/r [1/m]·1.E-3 = 70.1

    s ·1.E-3       = 2.6

    i ·1.E-3       = -11.4

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.020            1.2          -243.4

      0.180          -10.0           347.8



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
11:52:46

Comprobación del Estado Límite de deformaciones en vigas

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

- Estructura 

    Longitud [m]  = 5.4

    Vinculación de los extremos de la viga :

      Extremo izquierdo : Apoyo

      Extremo derecho   : Apoyo



- Cargas 

 
    CARGA ACTUANTE AL DESCIMBRAR

    Edad de carga [dias] = 14

    Cargas distribuidas uniformes : 

xi
[m]

xf
[m]

q
[kN/m]

0 5.4 2.45

 
    RESTO DE CARGA PERMANENTE

    Edad de carga [dias] = 28

    SOBRECARGA DE USO

2 Resultados

- Resumen resultados 
 

 

    Flecha total [mm]       = 27.4

    Flecha total/Longitud   = 1 / 197

    Flecha activa [mm]      = 9.5

    Flecha activa/Longitud  = 1 / 568

- Tabla deformaciones 

 



Instantáneas Diferidas Total Activa

q1 q2 q3 d* dq1 dq2+d*

x
[m]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]

0.00
0.11
0.22
0.32
0.43
0.54
0.65
0.76
0.86
0.97
1.08
1.19
1.30
1.40
1.51
1.62
1.73
1.84
1.94
2.05
2.16
2.27
2.38
2.48
2.59
2.70
2.81
2.92
3.02
3.13
3.24
3.35
3.46
3.56
3.67
3.78
3.89
4.00
4.10
4.21
4.32
4.43
4.54
4.64
4.75
4.86
4.97
5.08
5.18
5.29
5.40

0.0
1.1
2.1
3.1
4.2
5.2
6.2
7.1
8.0
8.9
9.8
10.6
11.4
12.1
12.8
13.4
14.0
14.5
14.9
15.4
15.7
16.0
16.2
16.4
16.4
16.5
16.4
16.4
16.2
16.0
15.7
15.4
14.9
14.5
14.0
13.4
12.8
12.1
11.4
10.6
9.8
8.9
8.0
7.1
6.2
5.2
4.2
3.1
2.1
1.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.7
1.4
2.1
2.8
3.4
4.1
4.7
5.3
5.9
6.5
7.1
7.6
8.0
8.5
8.9
9.3
9.6
9.9
10.2
10.4
10.6
10.8
10.9
10.9
11.0
10.9
10.9
10.8
10.6
10.4
10.2
9.9
9.6
9.3
8.9
8.5
8.0
7.6
7.1
6.5
5.9
5.3
4.7
4.1
3.4
2.8
2.1
1.4
0.7
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
1.8
3.5
5.2
6.9
8.6
10.3
11.8
13.4
14.9
16.3
17.7
18.9
20.1
21.3
22.3
23.3
24.1
24.9
25.6
26.1
26.6
27.0
27.2
27.4
27.4
27.4
27.2
27.0
26.6
26.1
25.6
24.9
24.1
23.3
22.3
21.3
20.1
18.9
17.7
16.3
14.9
13.4
11.8
10.3
8.6
6.9
5.2
3.5
1.8
0.0

0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
3.5
4.1
4.6
5.1
5.6
6.1
6.6
7.0
7.4
7.7
8.1
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.3
9.4
9.5
9.5
9.5
9.4
9.3
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.1
7.7
7.4
7.0
6.6
6.1
5.6
5.1
4.6
4.1
3.5
3.0
2.4
1.8
1.2
0.6
0.0





1. DADES GENERALS 

Data : 12/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum  màxima  (planta) = 3,75 m

Llum  màxima  (perfil) = 3,75 m

Amplada de càrrega  = 3,00 m

3. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 16,67 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Panells fibrociment = 10 kp / m2 Permanent 1,35

Envans = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 40 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 96 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 16,67 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 0 kp / m2 Permanent 1,00

Forjats = 10 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 0 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 40 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 66,6667 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

COBERTA MAGATZEM COSTAT EST PP2

BIGUES PREFABRICADES 10 X 20

Biga de forjat



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 288,00 kp / m
Longitud lliure  (L) = 3,75 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 506,25 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 1,88 m
Longitud costat 2 (b) = 1,88 m
Longitud  = 3,75 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 100,50 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 506,25 kp  m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 3,75 m

Càrrega total (p) = 288 kp / m

Moment màxim de càlcul (Mmax) = 506 kp m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 5 KN m

Pau Kuipers Ivern

FORJAT

En el sentit de l'aigua



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
12:15:20

Características mecánicas de las secciones

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

2 Resultados



Sección
bruta

Sección
homogeneizada

A [m²] 0.0200 0.026

Ix [m4] 0.0001 0.0001

Iy [m4] 0.0000 0.0000

ix [m] 0.06 0.06

iy [m] 0.03 0.03

x´g [m] 0.05 0.05

y´g [m] 0.10 0.10

Sección
fisurada

Ix [m4] 0.0001

Mfis [kN·m] 3.1

y´fis [m] 0.07



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
12:15:38

Diagrama momento - curvatura

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

- Axiles de cálculo 



Axiles de
cálculo
[kN]

0.0
81.0
162.0
243.1
324.1

 

2 Resultados

- Diagrama momento - curvatura 

 

- Diagrama momento - rigidez secante 



 



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

biguetes de formigó 
13/01/2012 
12:16:07

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

2 Comprobación

     [mm] = 12

    Nd [kN]   = 0

    Md [kN·m] = 5.1

    Nu [kN]   = -0.0



    Mu [kN·m] = 25.4

             = 4.99

    

  
    

   

 

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.037

    1/r [1/m]·1.E-3 = 70.1

    s ·1.E-3       = 2.6

    i ·1.E-3       = -11.4

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.020            1.2          -243.4

      0.180          -10.0           347.8



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
12:11:44

Comprobación del Estado Límite de deformaciones en vigas

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

- Estructura 

    Longitud [m]  = 3.75

    Vinculación de los extremos de la viga :

      Extremo izquierdo : Apoyo

      Extremo derecho   : Apoyo



- Cargas 

 
    CARGA ACTUANTE AL DESCIMBRAR

    Edad de carga [dias] = 14

    Cargas distribuidas uniformes : 

xi
[m]

xf
[m]

q
[kN/m]

0 3.75 2.88

 
    RESTO DE CARGA PERMANENTE

    Edad de carga [dias] = 28

    SOBRECARGA DE USO

2 Resultados

- Resumen resultados 
 

 

    Flecha total [mm]       = 7.4

    Flecha total/Longitud   = 1 / 507

    Flecha activa [mm]      = 2.6

    Flecha activa/Longitud  = 1 / 1464

- Tabla deformaciones 

 



Instantáneas Diferidas Total Activa

q1 q2 q3 d* dq1 dq2+d*

x
[m]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]

0.00
0.08
0.15
0.23
0.30
0.38
0.45
0.53
0.60
0.68
0.75
0.82
0.90
0.97
1.05
1.13
1.20
1.27
1.35
1.43
1.50
1.57
1.65
1.73
1.80
1.88
1.95
2.02
2.10
2.17
2.25
2.33
2.40
2.48
2.55
2.63
2.70
2.77
2.85
2.92
3.00
3.08
3.15
3.23
3.30
3.38
3.45
3.52
3.60
3.67
3.75

0.0
0.3
0.6
0.8
1.1
1.4
1.7
1.9
2.2
2.4
2.6
2.9
3.1
3.3
3.4
3.6
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
3.6
3.4
3.3
3.1
2.9
2.6
2.4
2.2
1.9
1.7
1.4
1.1
0.8
0.6
0.3
-0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.2
0.4
0.6
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
1.8
1.9
2.0
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.8
2.9
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
2.9
2.9
2.9
2.8
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
1.9
1.8
1.6
1.4
1.3
1.1
0.9
0.7
0.6
0.4
0.2
-0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.5
0.9
1.4
1.9
2.3
2.8
3.2
3.6
4.0
4.4
4.8
5.1
5.4
5.7
6.0
6.3
6.5
6.7
6.9
7.0
7.2
7.3
7.3
7.4
7.4
7.4
7.3
7.3
7.2
7.0
6.9
6.7
6.5
6.3
6.0
5.7
5.4
5.1
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2.8
2.3
1.9
1.4
0.9
0.5
-0.0

0.0
0.2
0.3
0.5
0.6
0.8
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.6
1.5
1.4
1.2
1.1
1.0
0.8
0.6
0.5
0.3
0.2
-0.0





1. DADES GENERALS 

Data : 12/01/2012

Adreça: Rambla Penedès 14, La Gornal

Client: Josep R. Jofré

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

Tipus d'estructura =

Pendent biga = 0 %

Angle = 0,00 º

Llum  màxima  (planta) = 4,10 m

Llum  màxima  (perfil) = 4,10 m

Amplada de càrrega  = 0,70 m

3. ACCIONS

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 71,43 kp / m2 Permanent 1,35

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,35

Aïllant = 0 kp / m2 Permanent 1,35

Forjat (capa de comrpessió) = 100 kp / m2 Permanent 1,35

Envans (sostremort) = 60 kp / m2 Permanent 1,35

Sobrecàrrega  = 40 kp / m2 Curta 1,50

Càrrega Total aplicant Kmod = 406 kp / m2

Durada k

Pes elements construcctius = 3,6 kp/ut.

Nombre de peces per palet = 60 ut.

Càrrega unitària de palet = 216 kp Curta 1,11

Longitud de palet = 0,80 m

Càrrega Total lineal aplicant Kmod = 300 kp/m

Tipus de càrrega Durada k

Pes propi biga = 71,43 kp / m2 Permanent 1,00

Entrebigat = 25 kp / m2 Permanent 1,00

Forjats = 100 kp / m2 Permanent 1,00

Envans = 60 kp / m2 Llarga 1,00

Sobre càrrega = 40 kp / m2 Curta 1,00

Càrrega Total aplicant Kmod = 296,429 kp / m2

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 2. Construcció

Estat límit de servei ‐ Servei

MEMÒRIA DE CÀLCUL ‐ COMPROVACIÓ DE SECCIÓ ESTRUCTURAL

Estat límit últim ‐ Hipòtesis 1. Servei

FORJAT MAGATZEM POSTERIOR  

BIGUES PREFABRICADES 10 X 20

Biga de forjat



DADES GENERALS

Orientació de les bigues inclinades:
Flexió esviaxada? = No
Coeficient d'esviaixament = 1,00

CÀLCUL D'ESFORÇOS

Comprovació de l'estat límit últim :

Hipòtesis 1. Servei

Càrrega total (p) = 284,33 kp / m
Longitud lliure  (L) = 4,10 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 597,44 kp  m

Hipòtesis 2. Construcció

Càrrega total (p) = 300,00 kp / m
Nombre de palets  = 0,50 ut.
Amplada de càrrega (c) = 0,80
Longitud costat 1 (a) = 2,05 m
Longitud costat 2 (b) = 2,05 m
Longitud  = 4,10 m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 111,00 kp  m

Hipòtesis 1 + Hipòtesis 2

Mmax més desfavorable  = 597,44 kp  m

RESUM DE RESULTATS

Longitud lliure = 4,10 m

Càrrega total (p) = 284 kp / m

Moment màxim de càlcul (Mmax) = 597 kp m
Moment màxim de càlcul (Mmax) = 6 KN m

Pau Kuipers Ivern

FORJAT

En el sentit de l'aigua



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
12:20:43

Características mecánicas de las secciones

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

2 Resultados



Sección
bruta

Sección
homogeneizada

A [m²] 0.0200 0.026

Ix [m4] 0.0001 0.0001

Iy [m4] 0.0000 0.0000

ix [m] 0.06 0.06

iy [m] 0.03 0.03

x´g [m] 0.05 0.05

y´g [m] 0.10 0.10

Sección
fisurada

Ix [m4] 0.0001

Mfis [kN·m] 3.1

y´fis [m] 0.07



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
12:21:23

Diagrama momento - curvatura

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

     [mm]                 = 12

 

- Axiles de cálculo 



Axiles de
cálculo
[kN]

0.0
81.0
162.0
243.1
324.1

 

2 Resultados

- Diagrama momento - curvatura 

 

- Diagrama momento - rigidez secante 



 



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

biguetes de formigó 
13/01/2012 
12:25:31

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

2 Comprobación

     [mm] = 12

    Nd [kN]   = 0

    Md [kN·m] = 5.97

    Nu [kN]   = -0.0



    Mu [kN·m] = 25.4

             = 4.26

    

  
    

   

 

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.037

    1/r [1/m]·1.E-3 = 70.1

    s ·1.E-3       = 2.6

    i ·1.E-3       = -11.4

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.020            1.2          -243.4

      0.180          -10.0           347.8



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Rehabilitació edifici La Gornal 
13/01/2012 
12:26:56

Comprobación del Estado Límite de deformaciones en vigas

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30

    Tipo de acero    : B-400-S

    fck [MPa]        = 30.00

    fyk [MPa]        = 400.00

    c               = 1.50

    s               = 1.15

- Sección 

    Sección : 10_X_20

    b [m] = 0.10

    h [m] = 0.20

    r [m] = 0.020

    nº barras horizontales = 4

    nº barras verticales   = 2

 

- Estructura 

    Longitud [m]  = 4.1

    Vinculación de los extremos de la viga :

      Extremo izquierdo : Apoyo

      Extremo derecho   : Apoyo



- Cargas 

 
    CARGA ACTUANTE AL DESCIMBRAR

    Edad de carga [dias] = 14

    Cargas distribuidas uniformes : 

xi
[m]

xf
[m]

q
[kN/m]

0 4.1 2.07

 
    RESTO DE CARGA PERMANENTE

    Edad de carga [dias] = 28

    SOBRECARGA DE USO

2 Resultados

- Resumen resultados 
 

 

    Flecha total [mm]       = 7.5

    Flecha total/Longitud   = 1 / 545

    Flecha activa [mm]      = 2.6

    Flecha activa/Longitud  = 1 / 1573

- Tabla deformaciones 

 



Instantáneas Diferidas Total Activa

q1 q2 q3 d* dq1 dq2+d*

x
[m]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]


[mm]

0.00
0.08
0.16
0.25
0.33
0.41
0.49
0.57
0.66
0.74
0.82
0.90
0.98
1.07
1.15
1.23
1.31
1.39
1.48
1.56
1.64
1.72
1.80
1.89
1.97
2.05
2.13
2.21
2.30
2.38
2.46
2.54
2.62
2.71
2.79
2.87
2.95
3.03
3.12
3.20
3.28
3.36
3.44
3.53
3.61
3.69
3.77
3.85
3.94
4.02
4.10

0.0
0.3
0.6
0.9
1.1
1.4
1.7
2.0
2.2
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.8
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.4
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
3.8
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5
2.2
2.0
1.7
1.4
1.1
0.9
0.6
0.3
-0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.9
1.1
1.3
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
1.9
1.8
1.6
1.5
1.3
1.1
0.9
0.8
0.6
0.4
0.2
-0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.5
1.0
1.4
1.9
2.4
2.8
3.3
3.7
4.1
4.5
4.8
5.2
5.5
5.8
6.1
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.4
7.3
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.1
5.8
5.5
5.2
4.8
4.5
4.1
3.7
3.3
2.8
2.4
1.9
1.4
1.0
0.5
-0.0

0.0
0.2
0.3
0.5
0.7
0.8
1.0
1.1
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.1
1.0
0.8
0.7
0.5
0.3
0.2
-0.0
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ANNEX 2: ANÀLISI ENERGÈTICA  
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és l’anàlisi energètic de l’edifici d’estudi, en les condicions actuals en 
que es troba, per tal de determinar quin són els elements constructius que s’han de rehabilitar 
per  poder  complir  amb  els  requeriments  de  la  normativa  vigent  i  poder  obtenir  a més,  la 
certificació energètica de l’edifici. 

A banda del compliment de  la normativa vigent pel que fa a la demanda energètica de l’edifici, 
es determinen els consums actuals d’electricitat, gas i aigua ja sigui amb valors energètics com 
econòmics  i es comparen els valors reals obtinguts amb  les factures de  les companyies, amb 
els  valors  teòrics  obtinguts  mitjançant  la  modelització  amb  els  programes  informàtics 
normatius, LIDER i CALENER. 

Aquestes dades  també serviran per determinar en el projecte constructiu,  l’estalvi energètic 
de  l’edifici  rehabilitat  respecte  l’edifici  actual  i  poder  analitzar  la  inversió  de  les  obres  de 
rehabilitació respecte l’estalvi econòmic dels futurs consums. 

2 DEMANDA ENERGÈTICA ACTUAL 

2.1 INTRODUCCIÓ 

La  demanda  energètica  de  l’edifici  es  vol  valorar mitjançant  l’aplicació  informàtica  LIDER. 
Aquest programa contempla  la normativa del Codi Tècnic de  l’Edificació relativa a  la  limitació 
de  la  demanda  energètica  HE1  i  permet  obtenir  un  informe  complert  de  l’edifici  amb  la 
introducció  prèvia  i  detallada  de  tots  els  paràmetres  de  l’edifici  i  els  materials  de  cada 
parament. 

Encara  que  l’edifici  d’estudi  no  entri  dins  de  l’àmbit  d’aplicació  de  la  norma  CTE‐HE‐1  per 
tractar‐se d’una  rehabilitació  amb una  superfície  útil  inferior  a  1000 m2,  es  vol determinar 
l’actuació per poder complir amb aquesta normativa. 

En  aquest  apartat  2  es  descriu  la metodologia  seguida  i  els  valors  obtinguts mentre  que  a 
l’apèndix 2 d’aquest annex s’inclou l’informe complet resultant del programa. 

2.2 DADES DE PARTIDA 

De  la  mateixa  manera  que  la  normativa  HE‐1  contempla  la  introducció  d’una  sèrie  de 
paràmetres per a definir la limitació de la demanda energètica a través del mètode general, en 
aquest  cas,  introduïm  al  programa  una  sèrie  de  paràmetres  que  defineixen  la  ubicació  de 
l’edifici i la tipologia d’aquest. 

En el cas d’estudi, ens trobem a la comarca de l’Alt Penedès, a la província de Barcelona, tot i 
que la capital de província més propera és Tarragona i per tant, correspondria aplicar una altra 
zona climàtica . No obstant, la zona d’estudi es defineix com a C2, la més restrictiva de les dues 
províncies i la que li correspon per divisió territorial segons l’apèndix D “Zones climàtiques”.  

L’edifici es troba a una cota de 130 m sobre el nivell mig del mar (a Alacant) i per tant no varia 
la zonificació climàtica. A part de la cota, s’introdueix en el programa, la orientació de l’edifici 
respecte el nord geogràfic, que en el cas d’estudi és de 220º  i  la resta de paràmetres com el 
tipus d’us i la higrometria. 
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A continuació es mostra la pantalla inicial amb la introducció de les dades generals. 

Il∙lustració 1: Introducció de les dades generals al programa LIDER. 

Posteriorment  a  la  introducció  de  les  dades  generals  s’ha  procedit  a  la  introducció  de  la 
geometria de  l’edifici. Per això  s’han  importat  les plantes  i  les divisòries en  format dxf dels 
plànols  en  CAD.  A  partir  d’aquestes  3  plantes  que  formen  l’edifici,  s’han  detallat  totes  les 
divisòries  i  s’han  creat  cadascun  dels  espais  que  formen  l’edifici  recreant  la  geometria  de 
l’estat actual de l’edifici. 

A banda de la definició dels forjats, envans, façanes i la coberta, s’han modelitzat els marcs que 
formen les finestres i les obres que produeixen segons la seva ubicació real.  

 

Il∙lustració 2: Modelització amb LIDER de l’edifici. Façana principal. 
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Un  cop  s’han  introduït  la  geometria  de  l’edifici,  s’ha  definit  la  tipologia  de  cadascun  dels 
paraments,  tot  indicant  si  són  divisòries  interiors,  exteriors,  parets  mitgeres,  cobertes  o 
elements en contacte amb el terreny. 

 

Il∙lustració 3: Modelització amb LIDER de l’edifici. Façana posterior. 

Posteriorment  es  procedeix  a  la  definició  dels  materials  de  cadascun  dels  elements  que 
componen  l’edifici.  Es  crea  una  base  de  dades  amb  cadascun  dels materials  de  l’edifici  i 
després  es  creen  els  elements  compostos  que  defineixen  els  forjats, murs,  envans,  façana, 
coberta etc. 

 

Il∙lustració  4:  Modelització  amb  LIDER  de  l’edifici.  Vista  de  la  modelització  de  les 
divisòries interiors des de la façana principal. 

Cadascun dels materials emprats en  la modelització,  té assignat uns valors de  transmitància 
tèrmica,  densitat,  conductivitat,  calor  específic,  gruixos  etc.  Donat  el  tarannà  del  present 
estudi, no s’han pogut obtenir els valors reals d’aquests paràmetres  i per tant, s’han utilitzat 
els valors per defecte del programa LIDER. 

No obstant, si que s’han introduït les tipologies i gruixos de materials existents per a cadascun 
dels paraments de l’edifici.  

Donat que volem conèixer  la demanda energètica actual de  l’edifici  indiquem en  les opcions 
del programa que realitzi el càlcul tot i no complir amb els requisits mínims. 

A continuació es procedeix a realitzar el càlcul i a l’obtenció de l’informe resultant. 
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 Il∙lustració  5: Modelització  amb  LIDER  de  l’edifici.  Vista  de  la  modelització  de  les 
divisòries interiors des de la façana posterior. 

2.3 ELEMENTS  DE  L’EDIFICI  QUE  NO  COMPLEIXEN  REQUISITS  MÍNIMS 
ENERGÈTICS 

El resultat de la modelització i simulació de la demanda energètica de l’edifici és que l’edifici en 
l’estat actual no compleix amb requisits mínims que determina el document CTE‐HE‐1. 

De  la mateixa manera, el programa dóna com a resultat aquells elements que no compleixen 
els requisits mínims de transmitància tèrmica, permeabilitat a  l’aire  i els elements de  l’edifici 
amb risc de formació de condensacions. 

Els elements que no compleixen amb els requisits mínims corresponen a: 

‐ Mur de façana format per paret de maçoneria de 50 cm de gruix amb revestiment 
de morter amb base calcària: No compleix transmitància tèrmica  

‐ Mur de paret mitgera  i façana posterior sense revestir format per obra de fàbrica 
de dues fulles amb càmera d’aire intermèdia: No compleix transmitància tèrmica 

‐ Tots els vidres simples formats per una sola capa: No compleixen la permeabilitat a 
l’aire màxima. 

‐ Coberta posterior  formada per biguetes de  formigó  i entrebigat ceràmic  i acabat 
amb  teula,  sense  aïllant:  No  compleix  transmitància  tèrmica  i  hi  ha  el  risc  de 
condensacions. 

A  l’apèndix 1 d’aquest annex es detallen els valors  límits,  les  característiques dels materials 
emprats i els elements que no compleixen la normativa. 

2.4 DEMANDA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 

A continuació és mostra la taula amb els valors límits energètics de l’edifici de referència i els 
valors calculats. 
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Il∙lustració 6: Valors de la demanda energètica e l’edifici. 

3 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 

3.1 INTRODUCCIÓ 

Un  cop  s’obté  la  demanda  energètica  de  l’edifici,  s’utilitza  el  programa  associat  a  LIDER 
anomenat  CALENER  elaborat  pel  Ministeri  d’Indústria  que  permet  obtenir  la  qualificació 
energètica  i  els  consums  energètics  a  partir  de  la  introducció  dels  diferents  sistemes  de 
qualificació i elements auxiliars. 

3.2 EQUIPS I SISTEMES 

El mateix arxiu utilitzat per al càlcul de  la demanda energètica s’obre en  l’aplicació CALENER. 
Aquest  arxiu  ja  conté  totes  les  dades  relatives  a  la  geometria  de  i  materials  de  l’edifici. 
Únicament cal assignar els equips existents com la calefacció i equips de generació de ACS. 

En el nostre edifici actual disposa de un sistema de ACS amb calefacció centralitzada formada 
per una caldera convencional de gas natural.  S’ha introduït al programa la simulació d’aquest 
equip  i donat que no es disposa de paràmetres específics de  càlcul per als equips, els valor 
utilitzats corresponen als de defecte del programa En el cas d’estudi es considera que no hi ha 
contribució solar a l’ACS i que el rendiment del equip és del 85 %. 

A  l’apèndix  Nº  2  d’aquest  annex  s’inclou  l’informe  resultant  de  l’aplicació  d’aquests 
paràmetres on es detallen les característiques dels equips i les hipòtesis de càlcul. 

3.3 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 

Al final de  l’informe que s’obté amb el programa CALENER, es mostren els valors de consum 
teòrics de l’edifici d’estudi i el de referència.   

Aquests valors corresponent als KWh consumits anualment i per metre quadrat de l’edifici així 
com les emissions per m2 i anuals totals. A partir del valor d’emissions de Kg de CO2 per metre 
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quadrat, s’obté el valor de la qualificació energètica . En el cas d’estudi s’obté un valor de 31,3 
kg  de  CO2  per m2  que  correspon  a  una  categoria  E.  A  continuació  s’adjunten  les  taules 
obtingudes. 

 

Il∙lustració 7: Certificació energètica obtinguda mitjançant el programa CALENER. 

 

Il∙lustració 8: Certificació energètica. Taula resum dels valors obtinguts. 

4 DADES REALS DE CONSUM 

4.1 INTRODUCCIÓ 

Per  tal  de  disposar  de  valors  reals  de  consum,  s’ha  realitzat  un  recull  de  les  factures  de 
electricitat, gas natural i aigua dels últims anys. 

A partir d’aquestes dades, s’ha realitzat un quadre desglossat amb les gràfiques corresponents 
que permeten veure l’evolució i la periodicitat en funció de l’època de l’any de tots els valors 
totals, parcials, mitjos etc. tan de consum com econòmics. 

En l’apèndix Nº 3 s’adjunten els quadres detallats amb les dades energètiques i econòmiques 
obtingudes així com un quadre resum final que recull els valors més significatius. 

Aquests valors es poden comparar posteriorment amb les previsions obtingudes mitjançant la 
modelització amb el programari CALENER. 

4.2 CONSUMS ENERGÈTICS 

A partir de  l’anàlisi energètic de  les dades obtingudes dels  fulls de  facturació, s’obté  la taula 
resum següent: 
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Consum mig diàri 40,64 Kwh/dia

Consum mig mensual 1.219,28 Kwh/mes

Demanda anual total 14.834,59 Kwh/any

Demanda anual per m2 42,87 Kwh/any m2

Demanda anual per usuari 7.417,30 Kwh/any us.

% Demanda gas / electricitat 85,24%

Emisions anuals de Kg CO2 4.302 Kg CO2/any

Emisions anuals de Kg CO2 /m2 12,43 Kg CO2/m2

Emisions anuals de Kg CO2 /usuari 2.151 Kg CO2/any

Emisions anuals de Kg CO2 /m2 útil 31,08 Kg CO2/m2

RESUM DE LA DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL

 

Il∙lustració 9: Taula resum dels valors energètics reals. 

S’ha fet una estimació sobre el quantitat de kg CO2 que s’emet per produir 1 KWh. En aquest 
cas, a falta de valors més precisos sobre la producció, distribució i consum del gas natural, es 
pren el mateix valor que utilitza el programa CALENER per a l’equip instal∙lat i correspon a un 
valor de 0,29 Kg de CO2 per produir 1 KWh. 

Amb aquest valors s’obté un consum de 12,43 Kg de CO2/m2 inferior als 31 kg obtinguts amb 
la simulació del CALENER. No obstant, el fet que actualment  l’edifici només sigui habitat a  la 
planta pis 1  i que el  local comercial de  la planta baixa estigui parcialment habitat,  fa que el 
consum teòric sigui superior al real. 

Per poder fer una estimació real del consum per m2 en cas que tot  l’edifici tingui usuaris en 
cada planta, s’ha fet servir el concepte superfície útil. En aquest cas la superfície útil correspon 
al 100 % de la planta pis 1 i el 25 % de la planta baixa ja que es tracta d’un local comercial. Si 
dividim el  consum  total entre  la  superfície útil  s’obté un valor de 31,08 kg de CO2 per m2. 
Aquest  valor  és molt  similar  al  que  s’obté mitjançant  la modelització  teòrica  del  programa 
CALENER. 

4.3 ANÀLISI ECONÒMICA 

De la mateixa manera que per als valors energètics, s’han extret els imports de les factures per 
a  cada  companyia  de  serveis.  En  l’apèndix  nº3  es  desglossen  detalladament  cadascun  dels 
conceptes, no obstant, a la il∙lustració Nº 10 es mostra una taula resum amb els valors totals, 
mitjos i per m2. 

Aquests valors, juntament amb els energètics, són d’utilitat per valorar les futures actuacions i 
la  viabilitat  de  la  inversió.  En  aquest  cas,  els  imports  obtinguts  corresponen  a  l’ús  d’un 
habitatge i un local comercial que es podran extrapolar per determinar els consums en cas que 
l’edifici actual tingui totes les planes habitades. 
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Import mig diàri facturat 3,90 €/dia

Import mig mensual 116,92 €/mes

Import anual total 1.422,51 €/any

Import anual total per m2 4,11 €/any m2

Import anual total per m2 útil 10,28 €/any m2

Import anual total per usuari 711,25 €/any usuari

% Import electricitat 34,64%

% Import gas 54,04%

% Import aigua 11,32%

RESUM IMPORTS TOTALS

 
Il∙lustració 10: Taula resum dels imports reals. 

5 CONCLUSIONS 

Després de  l’anàlisi energètic  i econòmic de  l’estat actual de  l’edifici  s’arriba a  les  següents 
conclusions: 

‐ Segons  l’àmbit d’aplicació de  la normativa CTE‐HE‐1,  l’edifici d’estudi no tindria  la 
obligació de complir els requisits d’aquesta normativa en cas de rehabilitació per 
disposar d’una superfície útil  inferior a   1000 m2. No obstant, es planteja  l’estudi 
energètic de l’estat actual en base a aquesta normativa. 

‐ L’edifici  d’estudi,  en  les  condicions  actuals,  no  compleix  amb  la  limitació  de  la 
demanda  energètica  que  determina  el  CTE‐HE‐1.  Perquè  compleixi  aquests 
requisits s’hauria de dur a terme un increment de la resistència tèrmica del mur de 
maçoneria, de la paret d’obra de fàbrica, de la coberta posterior i dels vidres amb 
fulla única de les finestres. En l’apèndix 1 es llisten cadascun d’aquests paraments i 
s’indiquen els valors límit permesos de la transmitància tèrmica. 

‐ L’edifici actual disposa d’una certificació energètica E i un consum estimat de 12,43 
kg de CO2 per m2. En  cas de  limitar‐se  la demanda energètica quan es dugui a 
terme  la  rehabilitació,  caldrà  comprovar  l’edifici  i  obtenir  la  nova  certificació 
energètica. 

‐ L’import mitjà anual per  l’ús dels  servies d’electricitat, gas  i aigua ascendeix a  la 
quantitat  de  1.422  €.  Aquest  valor  serà  útil  per  analitzar  econòmicament  la 
viabilitat i l’estalvi econòmic de la futura rehabilitació.  
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APÈNDIX 1: LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA SEGONS CTE‐HE1 



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Projecte de rehabilitació 

Fecha: 28/01/2012

Localidad: La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad: Catalunya



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 28/01/2012 Ref: 3CA7B202816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Projecte de rehabilitació 

La Gornal (Alt Penedès) Catalunya

Rambla Penedès,5

Pau Kuipers

PFG

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 83,3135,7

Proporción relativa calefacción refrigeración 5,694,4

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 28/01/2012 Ref: 3CA7B202816D39C Página: 2

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E02_PE007 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E02_PE008 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E03_PE001 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E03_PE002 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE002 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E02_PE003 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE002 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_PE002 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_MED001 U = 1.16W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E09_MED001 U = 1.16W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E10_PE003 U = 1.29W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E10_MED002 U = 1.16W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E11_PE001 U = 1.29W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E11_MED001 U = 1.16W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P03_E02_ME001 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02_ME002 U = 1.29W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02_ME004 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02C001 U = 0.63W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P03_E02_PI002 U = 2.16W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P03_E03_MCP001 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_MCP002 U = 1.29W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_MCP003 U = 1.29W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_MCP005 U = 1.29W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 28/01/2012 Ref: 3CA7B202816D39C Página: 3

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P03_E03_MCP004 U = 2.78W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P01_E02_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E02_PE008_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E02_PE008_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E03_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E03_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E01_PE002_V5 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E03_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E10_PE003_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E10_PE003_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E11_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E11_PE001_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E11_PE001_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03_ME002_V101 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03_ME002_V202 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03_ME002_V303 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03_ME002_V404 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03C001_V101 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 28/01/2012 Ref: 3CA7B202816D39C Página: 4

Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P03_E03_MCP004 fRsi = 0.31 fRsi_minimo = 0.56, 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 28/01/2012 Ref: 3CA7B202816D39C Página: 5

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E02 P01 Residencial 3 91,74 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 23,84 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 13,36 3,00

P02_E02 P02 Residencial 3 14,92 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 16,70 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 6,88 3,00

P02_E05 P02 Residencial 3 7,24 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 5,33 3,00

P02_E07 P02 Residencial 3 6,32 3,00

P02_E08 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 1,18 3,00

P02_E09 P02 Residencial 3 13,81 3,00

P02_E10 P02 Residencial 3 10,49 3,00

P02_E11 P02 Residencial 3 19,24 3,00

P03_E02 P03 Residencial 3 45,43 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 7,24 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 63,24 3,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Maconeria 0,700 1900,00 837,00 - 1 SI

Ceramica_7 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 - --

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,030 2140,00 1000,00 - 10 --

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 750,00 1000,00 - 4 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Maconeria 1,05 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Maconeria 0,500

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Obra de fabrica_1 1,30 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Coberta_anterior 0,63 Teja de arcilla cocida 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Ceramica_7 0,040

Coberta_posterior 2,78 Teja de arcilla cocida 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

Ceramica_7 0,040

Forjat_anterior 2,68 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Ceramica_7 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Forjat_posterior 1,88 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_PB 0,46 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Enva 0,89 Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

Ceramica_7 0,070

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Enva 0,89 Ceramica_7 0,070

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre simple 4,15 0,50 SI

Vidre_doble 3,60 0,50 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

Marco 5,60 SI

3.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidre simple

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 4,30

Factor solar 0,47
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Justificación SI

Nombre Buit_vidre doble

Acristalamiento Vidre_doble

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,80

Factor solar 0,47

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80

Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E02 91,7  1  27,6  95,5  0,0  0,0  

P01_E03 23,8  1  34,0  82,4  0,0  0.0  

P02_E01 13,4  1  25,2  129,6  12,6  31,4  

P02_E02 14,9  1  23,5  101,5  36,8  72,9  

P02_E03 16,7  1  25,0  125,1  0,0  0,0  

P02_E04 6,9  1  26,6  112,6  0,0  0.0  

P02_E05 7,2  1  14,2  91,0  0,0  0.0  

P02_E06 5,3  1  14,7  95,4  0,0  0.0  

P02_E07 6,3  1  16,3  64,4  0,0  0.0  

P02_E09 13,8  1  15,3  80,9  0,0  0.0  

P02_E10 10,5  1  58,4  147,0  48,9  44,9  

P02_E11 19,2  1  48,5  142,8  43,5  46,4  

P03_E02 45,4  1  51,6  129,4  45,7  106,3  

P03_E01 7,2  1  15,9  90,1  0,0  0.0  

P03_E03 63,2  1  100,0  208,7  100,0  201,6  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material Maconeria

Ceramica_7

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

Acristalamiento Vidre simple

Vidre_doble

Marco Marco
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APÈNDIX 2: CALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 



Calificación Energética

Proyecto: Projecte de rehabilitació 

Fecha: 28/01/2012



Calificación
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Proyecto
Projecte de rehabilitació 

Localidad
La Gornal (Alt Penedès)

Comunidad
Catalunya

Fecha: 28/01/2012 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Projecte de rehabilitació 

La Gornal (Alt Penedès) Catalunya

Rambla Penedès,5

Pau Kuipers

PFG

(null)

Bloque
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E02 P01 Residencial 3 91,74 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 23,84 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 13,36 3,00

P02_E02 P02 Residencial 3 14,92 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 16,70 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 6,88 3,00

P02_E05 P02 Residencial 3 7,24 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 5,33 3,00

P02_E07 P02 Residencial 3 6,32 3,00

P02_E08 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 1,18 3,00

P02_E09 P02 Residencial 3 13,81 3,00

P02_E10 P02 Residencial 3 10,49 3,00

P02_E11 P02 Residencial 3 19,24 3,00

P03_E02 P03 Residencial 3 45,43 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 7,24 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 63,24 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Maconeria 0,700 1900,00 837,00 - 1

Ceramica_7 0,600 1500,00 800,00 - 1

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 750,00 1000,00 - 4

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Maconeria 1,05 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Maconeria 0,500

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Obra de fabrica_1 1,41 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Coberta_anterior 0,63 Teja de arcilla cocida 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Ceramica_7 0,040

Coberta_posterior 2,78 Teja de arcilla cocida 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

Ceramica_7 0,040

Forjat_anterior 2,68 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Ceramica_7 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Forjat_posterior 1,88 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_PB 0,46 Azulejo cerámico 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Enva 0,89 Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

Ceramica_7 0,070

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Enva 0,89 Ceramica_7 0,070

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre simple 4,15 0,50

Vidre_doble 3,60 0,50

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marco 5,60

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidre simple

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 4,30

Factor solar 0,47

Nombre Buit_vidre doble
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Acristalamiento Vidre_doble

Marco Marco

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,80

Factor solar 0,47
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3. Sistemas

Nombre Calefaccio

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Edifici

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,85

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
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parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

5. Unidades terminales

6. Factores de corrección

6.1. Definición del factor de corrección: Curvas

6.1.1 Propiedades de la curva

Nombre ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto

Tipo Equipo EQ_Caldera

Tipo curva ren_FCP_Potencia

6.1.2 Propiedades variables

Vi1

Nombre Factor Carga Parcial

Máximo 1

Mínimo 0

6.1.3 Valor variables

Coeficientes Exp. Vi1
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Término 1 0.97 0

Término 2 0.03 1

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Calefaccio 0,0 30,0
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8. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 107,7 37230,3 84,8 29318,1

Consumo energía primaria (kWh) 120,5 41682,3 100,7 34816,2

Emisiones CO2 (kgCO2) 31,3 10823,4 25,6 8852,4
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APÈNDIX 3: CONSUMS REALS DE L’EDIFICI. 



Potència 

contractada

Dies 

Lectura

Lectura Preu Kwh Consum 

diari

Consum 

diari per 

usuari

Import per 

consum

Desc. 

Territ.

Preu de 

potència 

contractada 

Import de 

potència 

contractada

Impost 

sobre 

electricitat

Impost sobre 

l'electricitat

Lloguer 

d'equips de 

mesura

Import 

total 

sense 

IVA

IVA Import 

IVA €

Import total 

de la 

factura 

Import total 

diari

Import 

total diari 

per usuari

Consum Mitjà 

bimensual

Import mitjà 

bimensual

Kw d Kwh €  Kwh/dia  Kwh/dia u € € €/Kw dia € % € €/dia € % € € €/d €/d u Kwh €

2010 Juny 2 4,4 59 339 0,140069 5,75 2,87 47,48 1,2 0,056529 14,67 5,11% 3,12 0,017753 65,12 18,00% 11,72 76,84 1,30 0,65 362,25 81,52
2010 Agost 2 4,4 60 298 0,140069 4,97 2,48 41,74 1,2 0,056529 14,92 5,11% 2,84 0,017753 59,37 18,00% 10,69 70,05 1,17 0,58 362,25 81,52
2010 Octubre 2 4,4 60 367 0,140069 6,12 3,06 51,41 1,2 0,056529 14,92 5,11% 3,33 0,017753 69,52 18,00% 12,51 82,04 1,37 0,68 362,25 81,52
2010 Desembre 2 4,4 60 472 0,140069 7,87 3,93 66,11 1,2 0,056529 14,92 5,11% 4,08 0,017753 84,98 18,00% 15,30 100,28 1,67 0,84 362,25 81,52
2011 Febrer 2 4,4 62 489 0,140069 7,89 3,94 68,49 1,2 0,056529 15,42 5,11% 4,23 0,017753 88,04 18,00% 15,85 103,89 1,68 0,84 362,25 81,52

x 2011 Abril 2 4,4 62 301 0,140069 4,85 2,43 42,16 1,2 0,056529 15,42 5,11% 2,88 0,017753 60,37 18,00% 10,87 71,23 1,15 0,57 362,25 81,52
2011 Juny 2 4,4 61 295 0,141929 4,84 2,42 41,87 1,2 0,056529 15,17 5,11% 2,86 0,017753 59,78 18,00% 10,76 70,54 1,16 0,58 362,25 81,52
2011 Agost 2 4,4 59 337 0,141929 5,71 2,86 47,83 1,2 0,056529 14,67 5,11% 3,13 0,017753 65,49 18,00% 11,79 77,27 1,31 0,65 362,25 81,52

Any Mes Usuaris

ResumELECTRICITAT

Juny Agost Octubre Desembre Febrer Abril Juny Agost

2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

Consum diari  Kwh/dia 5,75 4,97 6,12 7,87 7,89 4,85 4,84 5,71

Consum diari per usuari  Kwh/dia u 2,87 2,48 3,06 3,93 3,94 2,43 2,42 2,86

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

K
w

Cosums diaris

Juny Agost Octubre Desembre Febrer Abril Juny Agost

2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

Lectura Kwh 339 298 367 472 489 301 295 337

Consum Mitjà bimensual Kwh 362,25 362,25 362,25 362,25 362,25 362,25 362,25 362,25

200

250

300

350

400

450

500

550

K
w



Juny Agost Octubre Desembre Febrer Abril Juny Agost

2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

Import per consum € 47,48 41,74 51,41 66,11 68,49 42,16 41,87 47,83

Import total de la factura  € 76,84 70,05 82,04 100,28 103,89 71,23 70,54 77,27

Import mitjà bimensual € 81,52 81,52 81,52 81,52 81,52 81,52 81,52 81,52

0,00

20,00

40,00

60,00
80,00

100,00

120,00

K
w

Imports de factura

Juny Agost Octubre Desembre Febrer Abril Juny Agost

2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

Import total diari €/d 1,30 1,17 1,37 1,67 1,68 1,15 1,16 1,31
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Import total 

diari
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usuari

Consum Mitjà 

bimensual

Import mitjà 

bimensual

m3 Kwh/ m3 Kwh  Kwh Kwh/dia Kwh/dia u € Mesos € € € € % € € €/d €/d u Kwh €

2009 Juliol 2 20 11,499 229,98 0,042687 4,09 2,05 9,82 1,873973 8,33 15,61 2,21 27,64 18,00% 4,97 32,61 0,58 0,29 2078,56 126,35
2009 Setembre 2 20 11,574 231,48 0,042687 4,12 2,06 9,88 1,873973 8,33 15,61 2,21 27,70 18,00% 4,99 32,69 0,58 0,29 2078,56 126,35
2009 Novembre 2 25 11,641 291,025 0,042687 5,18 2,59 12,42 1,873973 8,33 15,61 2,21 30,24 18,00% 5,44 35,69 0,63 0,32 2078,56 126,35
2010 Gener 2 499 11,641 5808,86 0,042687 103,33 51,66 247,96 1,873973 8,33 15,61 2,21 265,78 18,00% 47,84 313,62 5,58 2,79 2078,56 126,35
2010 Març 2 502 11,641 5843,78 0,042687 103,95 51,97 249,45 1,873973 8,33 15,61 2,21 267,27 18,00% 48,11 315,38 5,61 2,80 2078,56 126,35
2010 Maig 2 130 11,641 1513,33 0,042687 26,92 13,46 64,60 1,873973 8,33 15,61 2,21 82,42 18,00% 14,84 97,26 1,73 0,86 2078,56 126,35
2010 Juliol 2 30 11,641 349,23 0,042687 6,21 3,11 14,91 1,873973 8,33 15,61 2,21 32,73 18,00% 5,89 38,62 0,69 0,34 2078,56 126,35
2010 Setembre 2 20 11,641 232,82 0,042687 4,14 2,07 9,94 1,873973 8,33 15,61 2,21 27,76 18,00% 5,00 32,76 0,58 0,29 2078,56 126,35
2010 Novembre 2 50 11,641 582,05 0,042687 10,35 5,18 24,85 1,873973 8,33 15,61 2,21 42,67 18,00% 7,68 50,35 0,90 0,45 2078,56 126,35
2011 Gener 2 510 11,641 5936,91 0,042687 105,60 52,80 253,43 1,873973 8,33 15,61 2,21 271,25 18,00% 48,83 320,08 5,69 2,85 2078,56 126,35
2011 Març 2 580 11,641 6751,78 0,042687 120,10 60,05 288,21 1,873973 8,33 15,61 2,21 306,03 18,00% 55,09 361,12 6,42 3,21 2078,56 126,35
2011 Maig 2 71 11,499 816,429 0,044424 13,57 6,78 36,27 2,005479 8,33 16,71 2,37 55,34 18,00% 9,96 65,31 1,09 0,54 2078,56 126,35
2011 Juliol 2 20 11,641 232,82 0,045801 3,93 1,97 10,66 1,972603 8,33 16,43 2,33 29,43 18,00% 5,30 34,72 0,59 0,29 2078,56 126,35
2011 Setembre 2 24 11,641 279,384 0,048207 4,57 2,28 13,47 2,038356 8,33 16,98 2,41 32,86 18,00% 5,91 38,77 0,63 0,32 2078,56 126,35

Any Mes Usuaris

ResumGAS
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2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011

Consum diari  Kwh/dia 4,09 4,12 5,18 103,33 103,95 26,92 6,21 4,14 10,35 105,60 120,10 13,57 3,93 4,57

Consum diari per usuari Kwh/dia u 2,05 2,06 2,59 51,66 51,97 13,46 3,11 2,07 5,18 52,80 60,05 6,78 1,97 2,28
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Juliol Setembre Novembre Gener Març Maig Juliol Setembre Novembre Gener Març Maig Juliol Setembre

2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011

Import total de la factura € 32,61 32,69 35,69 313,62 315,38 97,26 38,62 32,76 50,35 320,08 361,12 65,31 34,72 38,77

Import per consum € 9,82 9,88 12,42 247,96 249,45 64,60 14,91 9,94 24,85 253,43 288,21 36,27 10,66 13,47

Import mitjà bimensual € 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35
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Import total diari €/d 0,58 0,58 0,63 5,58 5,61 1,73 0,69 0,58 0,90 5,69 6,42 1,09 0,59 0,63
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COMPANYIA CÀNON DE L'AIGUA TOTAL

aigua usuari
m3 dies €/m3 m3 m3/u € € € % € € % € € € € € % €  € € €/d €/d u €/d u €/d u

2009 Desembre 2 13 90 0,555 0,14 0,07 7,215 3,93 11,145 8,00% 0,89 2,59 18,00% 0,4662 12,04 3,06 15,09 17,08 8,00% 1,37 18,45 33,54 0,37 0,19 0,56 3,06
2010 Març 2 14 90 0,555 0,16 0,08 7,77 3,93 11,7 8,00% 0,94 2,59 18,00% 0,4662 12,64 3,06 15,69 17,08 8,00% 1,37 18,45 34,14 0,38 0,19 0,56 3,06
2010 Juny 2 22 90 0,555 0,24 0,12 12,21 3,93 16,14 8,00% 1,29 2,59 18,00% 0,4662 17,43 3,06 20,49 17,08 8,00% 1,37 18,45 38,93 0,43 0,22 0,56 3,06y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2010 Setembre 2 29 90 0,555 0,32 0,16 16,095 3,93 20,025 8,00% 1,60 2,59 18,00% 0,4662 21,63 3,06 24,68 17,08 8,00% 1,37 18,45 43,13 0,48 0,24 0,56 3,06
2010 Desembre 2 26 90 0,555 0,29 0,14 14,43 3,93 18,36 8,00% 1,47 2,59 18,00% 0,4662 19,83 3,06 22,89 17,08 8,00% 1,37 18,45 41,33 0,46 0,23 0,56 3,06
2011 Març 2 27 90 0,555 0,30 0,15 14,985 3,93 18,915 8,00% 1,51 2,59 18,00% 0,4662 20,43 3,06 23,48 17,08 8,00% 1,37 18,45 41,93 0,47 0,23 0,56 3,06
2011 Juny 2 32 90 0,555 0,36 0,18 17,76 3,93 21,69 8,00% 1,74 2,59 18,00% 0,4662 23,43 3,06 26,48 17,08 8,00% 1,37 18,45 44,93 0,50 0,25 0,56 3,06
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Superficie total de l'edifici 346 m2

Superficie habitada actual 138 m2

Volum total de l'edifici 1159,10 m3

Usuaris 2 ud.

Emisions energia elèctrica * 0,2060 KgCO2 /Kwh

Emisions Gas natural * 2,15824 KgCO2 /m3

Potència contractada 4,40 Kw Dies amb dades 483 dies

Dies amb dades 483 dies Preu mig per Kwh en el període 0,14053 €

Consum total en el període 2.898 Kwh Import total facturat en el període 652,15 €

Consum mig diàri 6,00 Kwh/dia Import mig diàri 1,35 €/dia

Consum mig mensual 180,00 Kwh/mes Import mig mensual 40,51 €/mes

Consum màxim mensual 236,61 Kwh/mes Import màxim mensual 51,95 €/mes

Estimació demanda anual 2.190 Kwh/any Estimació import anual 493 €/any

Estimació emisions anuals 451 KgCO2 /any

Dies amb dades 840 dies Dies amb dades 840 dies

Consum total en el període 2.501,00 m3 Import total facturat en el període 1.768,97 €

Consum total en el període 29.100 Kwh Import facturat per m3 0,7073 €/m3

Consum mig diàri 34,64 Kwh/dia Import mig diàri 2,11 €/dia

Consum mig mensual 1.039,28 Kwh/mes Import mig mensual 63,18 €/mes

Consum màxim mensual 3.375,89 Kwh/mes Import màxim mensual 180,56 €/mes

Estimació demanda anual 12.644,59 Kwh/any Estimació import anual 768,66 €/any

Estimació emisions anuals 2.287,62 KgCO2 /any

Dies amb dades 630 dies Dies amb dades 630 dies

Consum total en el període 163,00 m3 Import total facturat en el període 277,93 €

Consum mig diàri 0,26 m3/dia Import facturat per m3 1,71 €/m3

Consum mig diàri 258,73 l/dia Import mig diàri 0,44 €/dia

Consum mig diàri/usuari 129,37 l/dia Import mig diàri /usuari 0,22 €/dia

Consum mig mensual 7,76 m3/mes Import mig mensual 13,23 €/mes

Consum màxim mensual 10,67 m3/mes Import màxim mensual 14,98 €/mes

Estimació demanda anual 94,44 m3/any Estimació import anual 161,02 €/any

Cub que conté volum de costat 4,55 m

Consum mig diàri 40,64 Kwh/dia Import mig diàri facturat 3,90 €/dia

Consum mig mensual 1.219,28 Kwh/mes Import mig mensual 116,92 €/mes

Demanda anual total 14.834,59 Kwh/any Import anual total 1.422,51 €/any

Demanda anual per m2 42,87 Kwh/any m2 Import anual total per m2 4,11 €/any m2

Demanda anual per usuari 7.417,30 Kwh/any us. Import anual total per m2 útil 10,28 €/any m2

% Demanda gas / electricitat 85,24% Import anual total per usuari 711,25 €/any usuari

Emisions KWh gas / KWh electricitat 0,878 % Import electricitat 34,64%

Emisions anuals de Kg CO2 2.739 Kg CO2/any % Import gas 54,04%

Emisions anuals de Kg CO2 /m2 7,92 Kg CO2/m2 % Import aigua 11,32%

Emisions anuals de Kg CO2 /usuari 1.369 Kg CO2/any Preu per KWh electricitat 0,2250 €/KWh

Emisions anuals de Kg CO2 /m2 útil 19,79 Kg CO2/m2 Preu per KWh gas 0,0608 €/KWh

Preu promig  per Kwh 0,0850 €/ Kwh
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* Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte hivernacle. Generalitat de catalunya. 
Comissió interdepartamental del canvi climàtic.
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Barcelona

RESUM DE LA DEMANDA ENERGÈTICA I 
ECONÒMICA D'UN EDIFICI

PFG ‐ PK

DEMANDA ECONÒMICA D'ELECTRICITAT 

DEMANDA ECONÒMICA DE GAS NATURAL

RESUM IMPORTS TOTALS

DEMANDA VOLUM D'AIGUA

DEMANDA ENERGÈTICA DE GAS NATURAL

RESUM DE LA DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL



Pau Kuipers Ivern                                                                                            Projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX 3: PLÀNOLS 


























	PFG-Rehabilitació d'un edifici amb anàlisi energètica
	Resum
	Índex general
	Document nº 1: Memòria i annexos
	Prefaci
	Memòria
	Annexos
	Annex 1: Recàlcul d'estructures
	Apèndix 1: Càlculs
	1. Forjat anterior PP2.pdf
	2. Forjat magatzem est PP1.pdf
	3. Biga central altell.pdf
	4. Llinda mur central.pdf
	5. Mur costat nord PP2.pdf
	6. Altell PP2.pdf
	7. Coberta posterior.pdf
	8. Jàssera magatzem.pdf
	9. Encavallada magatzem.pdf
	10. Porxo.pdf


	Annex 2: Anàlisi energètica
	Annex 3: Gestó de residus
	Annex 4: Instal.lacions
	Annex 5: Pla de treballs
	Annex 6: Pla de control de qualitat
	Annex 7: Estudi bàsic de seguretat i salut
	Annex 8: Project Abstract


	Document nº 2: Plànols
	01-Àmbit i índex_02.pdf
	02-Planta estat actual _01.pdf
	02-Planta estat actual _02.pdf
	02-Planta estat actual _03.pdf
	02-Planta estat actual _04.pdf
	03-Seccions estat actual_01.pdf
	03-Seccions estat actual_02.pdf
	03-Seccions estat actual_03.pdf
	04-Planta proposta_01.pdf
	04-Planta proposta_02.pdf
	04-Planta proposta_03.pdf
	04-Planta proposta_04.pdf
	05-Seccions proposta_01.pdf
	05-Seccions proposta_02.pdf
	05-Seccions proposta_03.pdf
	05-Seccions proposta_04.pdf
	05-Seccions proposta_05.pdf
	05-Seccions proposta_06.pdf
	06-Estructures_01.pdf
	06-Estructures_02.pdf
	06-Estructures_03.pdf
	06-Estructures_04.pdf
	07-Detalls_01.pdf
	07-Detalls_02.pdf
	07-Detalls_03.pdf
	08-Tancaments_01.pdf
	08-Tancaments_02.pdf
	09-Instal·lacions_A_01.pdf
	09-Instal·lacions_A_02.pdf
	09-Instal·lacions_A_03.pdf
	09-Instal·lacions_A_04.pdf
	09-Instal·lacions_B_01.pdf
	09-Instal·lacions_B_02.pdf
	09-Instal·lacions_B_03.pdf
	09-Instal·lacions_B_04.pdf
	09-Instal·lacions_B_05.pdf
	09-Instal·lacions_C_01.pdf
	09-Instal·lacions_C_02.pdf
	09-Instal·lacions_C_03.pdf
	09-Instal·lacions_C_04.pdf
	09-Instal·lacions_C_05.pdf
	09-Instal·lacions_D_01.pdf
	09-Instal·lacions_D_02.pdf
	09-Instal·lacions_D_03.pdf
	09-Instal·lacions_D_04.pdf
	09-Instal·lacions_E_01.pdf
	09-Instal·lacions_E_02.pdf
	09-Instal·lacions_E_03.pdf
	09-Instal·lacions_E_04.pdf

	Document nº 3: Plec de condicions
	Document nº 4: Pressupost
	Amidaments
	Estadística de partides
	Quadre de preus
	Pressupostos parcials
	Resum de pressupost
	Pressupost general

	Separata: Diagnosi
	Index
	Memòria
	Annexos
	Annex 1: Estructures
	Annex 2: Anàlisi energètica
	Annex 3: Plànols
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	2.3
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3








